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òß‡Ô¾a 

ويبحث فـي الحـضارات القديمـة،       . يدرس علم اآلثار ماضي اإلنسان    
ويرمي إلى تحديد التغير الحضاري وتتابعـه       . والمراحل البعيدة للمدنيات الغابرة   

الحياة االجتماعية لمجتمعات مـا  ويهدف كذلك إلى إعادة بناء     . على مر العصور  
  .قبل التاريخ

وهناك اختالف كبير بين طبيعة دراسة كل من التاريخ وعلم اآلثار، فعالم 
التاريخ يدرس األزمنة المسجلة كتابة للمدنيات الكبـرى والحـوادث الماضـية            

إذ يعتمد إلى حد كبير على الوثائق والمخطوطات وغيرها من الوسائل           . المؤرخة
في حين يهتم عالم اآلثار بالحقب . قل أحداث التاريخ بمنتهى الدقة والتحديد   التي تن 

والمراحل  التاريخية الطويلة التي قضاها اإلنسان قبل معرفة القـراءة والكتابـة             
عام فإن أول حضارة إنسانية     )  آالف 5(فـإذا كانت الكتابة قد اخترعت منذ نحو        

ضافة إلى أن الكتابة لم تكـن مـن         هذا باإل . يرجع تاريخها إلى نحو مليون عام     
حتى أن بعض المجتمعات المعاصرة ال تعرف الكتابـة         . نصيب جميع الشعوب  

  .حتى اآلن

وقد حاولنا في هذا الموضوع الكشف عن مخلفات الحضارة اإلنـسانية           
الماضية وحياة الشعوب القديمة، وذلك بدراسة مخلفاتها من المباني والقطع الفنية           

ر وبقايا المعابد مما يزيح الستار بشكل أفضل عن جوانب حيـاة   واألدوات والفخا 
تلك الشعوب، ولغرض جعل الموضوع متكامالً من الناحية العلمية ذكرنـا أهـم             

  . الوسائل والطرق المستخدمة في دراسة علم اآلثار
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ومما ال ريب فيه أن علماً واسع الميدان مثل علم اآلثار البد أن تتعـدد               
  .   الفروع تختلف أساليب البحث فيهفروعه، وبتعدد هذه

وآمل أن تكون هذه الموسوعة مفيـدة للقـراء والدارسـين والبـاحثين             
ومساعداً في كشف الجوانب المضيئة في حضارة وطننا العربـي وحـضارات            

  . أقطار العالم المختلفة
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ìîãbØë‹müaæZ� �
شعب من وسط إيطاليا  سبق الرومان فيها وتحداهم لبعض الوقت علـى             

م فـي أوج  . ق500السيادة السياسية للمنطقة الواقعة شمال روما وكانوا في نحو  
وبسطت مجموعة من المدن الفدرالية نفوذها على إمبراطورية امتدت من          . قوتهم

 أن رومـا اسـتطاعت      إال. كامبافيا في الجنوب إلى وادي نهر آليو في الـشمال         
  .بالتدريج إحكام قبضتها على هذه الدولة المتفرقة

فلغتهم التـي نحـت فهـا       . وال يزال أصل األتروسكانيون مثاراً  للجدل      
تنسب إلى لغة فرعية قديمة فـي حـوض         . نقش كتابي معروف  10.000حوالي  

ذه وال يعرف ما إذا كانت ه     . البحر المتوسط وأن معظم مغاليقها ال تزال غامضة       
وليس هناك  . اللغـة قد أدخلها غزاة أو أنها اللغة المحلية لهذا الجزء من إيطاليا           

أي فصل حضاري ملموس بين الفيالنويين في شمال إيطاليا الذين يرجع تاريخهم           
إلى عصر حديدي مبكر واألتروسكايين ما عدا التحول الذي حدث في طقـوس             

فثمـة  .  أما فيما يخص الديـن    .الزمـن حيث تبدل من الحرق إلى الدفن العاري       
  .مظاهر عبادة أتروسكانية يبدو أنها تكشف عن تأثيرات وعادات شرقية

وعلى الرغم من عدم معرفة أصل األتروسكايين بالضبط فلقـد أصـبح            
م على وحدة حضارية    .مؤكداً أنهم كانوا قد حصلوا بحلول أواخر القرن السابع ق         

. جصية الملونة من أهم بقاياهم اآلثارية     ولغوية، وتعد القبور والنحت والصور ال     
وتأتي كل المعرفة عن العمارة األتروسكانية بالدرجة األساس من القبـور التـي           

واتخذت هذه القبور في أتروربا الجنوبيـة شـكل        . م. شيدت في القرن السابع ق    
أما في الشمال فشاع استخدام الحجرات المستطيلة       . حجرات محفورة في الصخر   

وكانت المعابد من الخشب تـزين      ). لحال مثالُ في بويولينا وفيتجولوينا    كما هو ا  (
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وفن األتروسكايين كما يظهر فـي الرسـوم        .طبقاتها العلوية بزخارف من الطين    
والصور على التوابيت متـأثر بمواضـيع إغريقيـة         ) غالباً في القبور  (الجدارية  

يري وفيي، والتـي    الرسوم على القبور في كا    :  وشرقية ومن بين أولى النماذج    
وفي . أعقبتهما فيما بعد سلسلة من المشاهد الملونة البهيجة في جيوسي وأورفينتو          

تاركونيا حيث يصور الفنانون الميت مع هواياته اليومية المفضلة ممزوجة مـع            
  . مشاهد شيطانية

أما في صناعة المعادن فقد كان أصحاب الصنعة من االتروسكانين على           
هارة وكانت منتوجاتهم تصدر إلى مناطق شاسـعة ضمــن       درجة عالية من الم   
ويعد كايتبرلين وولف وجيميرا اريتيوم  من النماذج الرائعة . عالم البحر المتوسط

للتماثيل الصغيرة والكبيرة التي تمتاز بالمهارة الفائقة في استخدام االتروسـكانين      
 إلى الطين المـادة     وكانت تقاليد هذا األسلوب في صنع التماثيل مسندة       . للبرونز

وكانـت التماثيــل   . االعتيادية التي استخدمت في قطع النحت األصغر حجمـاً      
النصفية أو األقنعة التي تمثل وجه رجل ميت تترك في القبر جزءاً من البضائع              

  .الجنائزية من المنحوتات األكثر شيوعاً
òîäîíb¾a@ŠbqaZ@ @

جاً متميزاً لتأثيرات الميالدية تعد حضارة الفترة المايسينية في اليونان مزي      
-1580(وتتميز المرحلة المبكرة من هذه الفتـرة        ). مينون(المتوسطة والكريتية   

وتظهـر  ). لمايـسيناي (باللقنى التي عثر عليها في القبور النفقية        ). م. ق 1400
أدوات الزينة المكتشفة فيها والسيوف البرونزية دقة في الطراز ومهارة نقـشية            

  . ع األدوات المعدنية والجواهرفائقة في صن
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عليـه زخـارف نباتيـة    . أما الفخار في هذه الفترة فهو ذو نوعية عالية   
واسـتخدمت  . طبيعية وأخرى متنوعة وكـان المـوتى يـدفنون وال يحرقـون           

  .ألفراد األسرة المالكة) ثولوس(الحجـرات وكرست القبور المستديرة المسماة 

م .  ق 120 -1400 حوالي   -الحقةثم حل العصر الذهبي في الفترات ال      
وبنيـت  . وتتميز هذه المرحلة من فن العمارة بتشييد الحصون الدفاعية والقصور         

األسوار الدفاعية من حجارة ضخمة غير متناسقة، إال أنها مربوطة بشكل جيـد             
وال تزال نماذج منها باقية في نيرنيز على الـرغم مـن أن      . وتدعى السايكلوبين 
أكروبوليس فـي أثينـا باإلضـافة إلـى         : مواقع أخرى مثل  أثارها موجودة في    

وثمة نماذج مكتشفة أخرى في تيرنيز وبايلوس لها قائمة         . القصـر في مايسيناي  
عرش من نوع ميكارون في المركز وزينت قاعات الميكارون والقاعات األخرى           

انت عدا المشاهد الحربية التي ك    . بالتماثيل الجصية شبه تلك التي لحضارة مينون      
  . تضاف بين الحين واآلخر

مثل واجهة   خزينـة      (وال تزال بعض آثار الزخرفة المعمارية شاخصة        
إال أن معظم القصور بنيت من قطع غير مصقولة مـن           ) اتريوس في مايسيناي  

  .الحجر وغطيت بالمالط

وضمت المواد الشائعة االستعمال جواهر ذهبية ومنحوتات عاجية فـي          
سلحة والدروع التي ضـمت الخـوذ ودروع الـصدر          وكانت األ . أشكال كثيرة 

  . والسيوف ورؤوس الرماح مصنوعة من البرونز

أما الفخار الذي ينتشر بصورة واسعة في عالم البحر المتوسط فإنـه ذو             
كمـا أن عدداً من األشكال شـائعة علـى         . أسلوب وفرط موحد، زخارفه شكلية    

. سات ذات األعناق العاليـة     والطا Craterنحو خاص من بينها آنية مزج الخمر        
  . وكأس الركاب
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 والتي Linear Bالتي عليها كتابات تعرف بخط (وتعد األلواح الطينية 
من أهم )  الكريتيLinear Aتمثل بوضوح لغة المايسين التي كانت تطوراً لخط 

  .المكتشفات المتعلقة بالحضارات المايسينية
‹uaZ@ @

ة في جميع أنحاء الشرق األوسط وهذه       كان اللبن دائماً مادة البناء الرئيس     
وكان اآلجـر يـصنع مـن       . الحقيقة قد أسهمت كثيراً في معرفتنا عن الماضي       

  . الطيـن الذي كان يجبل على شكل قوالب

فـآجر،  . ويمكن استخدام التغيرات في شكلها وحجمها مقياسا تاريخيـا        
 اآلخـر   رمشن  رابمجن المربع المقطع المسطح من جانب والمحدب من الجانب          

ويعقبه اآلجر المستوي المحدب في     . ميزة خاصة بعصور الوركاء وجمدت نصر     
وكان اآلجر يجفف بصورة عامة فـي       . عصر فجر السالالت في وادي الرافدين     

لكن اآلجر المفخور كان يستخدم قـشرة خارجيـة للبنايـات الرسـمية        . الشمس
 المزجج ألول مرة في     وغالباً ما تحمل كتابات مختومة وقد ظهر اآلجر       . والمعابد

  .Babylonاألرمان اآلشورية وأول مثل الستخدامه هو في باب عشتار في بابل 
âbn‚þaZ@ @

ظهرت األختام والكتابة على الـرقم الطينيـة سـوية فـي بـالد وادي          
وكانت األختام متميزة حيث كانت على      . م. الرافديـن في نهاية األلف الرابع ق     

وكانت هذه األختام   . نحت عليه أحد التصاميم   . هيئة األسطوانات ذات نقش أفقي    
وتترك طبقـات تـشبه     . تدحرج على الطين الطري للرقم وعلى سدادات الجرار       

أو تصمم األختام حسب الزمن بيـد أن        . الحـزوز ويختلف شكل الحجر ونوعه    
فائدتها ألغراض تحديد التاريخ ليست بالدرجة التي يتصورها المرء، ألنه غالبـاً        
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ليها في سياقات متأخرة، واستخدمها مالكون الحقون مع إعادة نحتها أو ما يعثر ع
  .بدون اإلعادة

 منذ عهد الـسالالت     -وأخذت تبدأ الكتابات بالظهور على بعض األختام      
. وهذه تمنحنا معلومـات مفيـدة     . المبكرة تمثل بعض األحيان اسم المالك ولقبه      

ى أغلفتها بينمـا اسـتخدمت      واستخدمت األختام األسطوانية على األلواح أو عل      
وسوريا وفلسطين، وال سيما في األلف . في إيران، واألناضول(الكتابة المسمارية 

م الذي  كان فترة نشاط عظيم في المراسالت ومع اسـتخدام األختـام   . الثاني ق 
  . األسطوانية

جرى أيضاً استخدام األختام المنبسطة، إال أن  استخدام األخيـرة كـان             
 شمال وادي الرافدين وإيران واألناضول وتظهر هذه فـي وقـت             مقصوراً على 

وتظهـر األختـام فـي      ) م. األلـف الخـامس ق    (مبكر يرجع إلى فترة حلف      
واسـتخدم الحثيـون    . األنـاضول في جتك حيول في منتصف األلف الـسادس        

م .األختام المنبسطة وحلت األختام المنبسطة مكان األسطوانية في األلف األول ق          
دياد استخدام الرقوق مادة للكتابة؛ بالمقارنة مع األلـواح؛ جعلهـا أكثـر             ألن از 

  .مالئمة من األخيرة

æìîäî½þaZ@ @

قوم من بالد فارس ظهروا على المسرح الدولي في القرن السادس قبـل             
الميالد بزعامة ملكهم قورش األخميني الذي استطاع توحيد بالد إيران وتوسـيع            

ثم جهـز قـورش حملـة       . لواقعة في شمال إيران   سلطانهم على جميع األقطار ا    
وقام ابنـه   . م  .ق539قويـة على بابل التي كانت بحوزة الكلدانيين وفتحها عام          
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. قمبيز الثاني بفتح مصر وتوطدت أركان اإلمبراطورية تحت حكـم دارا األول           
 لتشمل مناطق وراء نهـر جيحـون      31-23وقد ازداد عدد الواليات التابعة من       

  .حتى اندس

لكن اإلمبراطورية األخمينية كانت تهديداً للمصالح التجارية اإلغريقية في 
وقد تسبب االسـكندر   . الغرب، مما أدى إلى اندالع الحروب الفارسية اإلغريقية         

الكبير في سقوط اإلمبراطورية االخمينية واستيالئه على بيرسبوليس ودحره لدارا 
  ).م.ق330(الثالث  

 الباقية هي القصور الملكية في بيرسي بـولس         ومن أهم آثارهم الرئيسة   
 وقبر قورش قرب بازار كادا والقبور المحفورة في         SUSAوبازار كادا وسوسة    

ويظهر النحت  . ومعبد النار عند نقشي روستم    . الحجر للحكام الذين أتوا فيما بعد     
. رةالبارز والنقش على األختام واألدوات المعدنية شكالً فنياً مثيراً غايـة اإلثـا            

  .لكنه مع ذلك يفتقد إلى شيء من العفوية. ومعقداً من الناحية التقنية
æìîßë†þaZ  

جنـوب  (هم سكان منطقة جنوب وجنوب شرقي البحر الميت القـدماء           
. قطنوها منذ نهاية األلف الثاني قبل الميالد      ) شرقي األردن وجنوب وادي الحسا    

  .  إسحاق بن إبراهيموهو عيسى بن) أدوم(وتنسبهم المصادر القديمة إلى 

وتاريخ األدوميين السياسي والحضاري غـامض      ) األحمر: (ومعنى أدوم 
بسبب قلة اآلثار والمصادر األصلية الموثوقة التي تتحدث عنهم، فقد ورد ذكرهم            

م، ولكن أغلـب المعلومـات       .في النصوص المصرية منذ القرن الثالث عشر ق       
ت الواردة في النـصوص اآلشـورية       عنهم تستقى من العهد القديم ومن اإلشارا      

  .والكلدانية
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وعندما تقدم اآلشوريون في سورية وفلسطين في عهد دولـتهم الحديثـة       
اضطر األدوميون إلى دفع الجزية لهم أسوة بدول هذه المنطقة كمـا اسـتخدمهم             

. الملوك اآلشوريون في إخماد الثورات المناوئة لهم في بعض مناطق فلـسطين           
علـى  ) م. ق 562-605(لك الكلداني بنوخذ نـصر الثـاني        وعندما استولى الم  

قطن األدوميون أجـزاء مـن      . م وقضى على مملكة يهودا    .ق586أورشليم عام   
م خضعوا لألنباط القوة الصاعدة في ذلـك        .وبدءاً من القرن الرابع ق    . أراضيها
  .العصر

أما عن مخلفات االدوميين الحضارية فهي قليلة جداً إذ لم يعثـر علـى              
 -ويمكن القول إنه كانت لهم بعض المدن لعل أهمها        . فات أثرية كافية عنهم   مكتش

باصرو كانت عاصمة للقسم الشرقي من بالدهم ومكانها اليوم بـصيرة الحديثـة         
  . كم إلى الجنوب الشرقي من البحر الميت32على بعد 

ومدينة سلع أو سالع التي كانت عاصمة للقسم الجنوبي قبل أن يـستولي             
ومدينة عصيون جابر فـي موقـع تـل         . ليها وتصبح لهم باسم البتراء    األنباط ع 

الواقعـة  ) العقبة اليوم (الخليفة الواقع اليوم على الطرف الشمالي لخليج حيرونة         
وبـسبب وجـودهم علـى      . كم جنوب القدس وكانت عاصمة لهم     244على بعد   

 فـي   شواطئ البحر األحمر الشمالية فقد كانت لألدوميين تجارة بحرية ناشـطة          
  .أما لغتهم فهي قريبة من اللهجات العربية والعمونية والمؤابية. بعض األوقات

æìîßaŠaZ@ @

اسم عام يطلق على مجموعات كبيرة من القبائـل الرحـل           : اآلراميون
وتتحكم اللغـة اآلراميـة بلهجـات       . القديمة كانت تقطن في شمالي بالد العرب      

قرنين الثاني عشر والثامن قبل الميالد وقد استطاعت هذه القبائل ما بين ال. متعددة
  . أن تسيطر على بالد واسعة في جزيرة الرافدين بين دجلة والفرات في سورية
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بـالد  (وقد أطلق اسم اآلراميين على البالد التي سكنوها فدعيت باسـم            
القرن (قروناً عدة قبل أن تعرف منذ العصر الهلنسني لسلوني باسم سورية            ) آرام

  ).ميالدالرابع قبل ال

بلغ اآلراميون أوج اتساعهم وسلطانهم السياسي في القرنين الحادي عشر          
والعاشر قبل الميالد مغتنمين فترة ضعف اإلمبراطورية اآلشورية في أعقاب حكم 

من جهة وبداية تقهقر النفوذ المصري ) م. ق1077-1115(نجالت بالسر األول  
ثـم تبـددت    . ة األخرى من الجه ) م. ق 1167-1198(في عهد رعميس الثالث     

سيطرة الحثيين والمتيانين  في شمال سورية وكذلك زال حكم الميدين في الغرب             
آرام ( سلسلة من الممالك الـصغيرة فـي سـورية منهـا           –فأقاموا بقوة السالح    

) ارام معكـة  (و. في البقاع ) ارام صوبا (و) ارام دمشق (و) فدان آرام (و) النهرين
  . يرموك ومقاطعة دمشقبين ال) جشور(و) مقاطعه دان(

وفي الشمال الغربي من سورية أقام االراميون دولة في فلينية هي دولة            
تقـع أطاللهـا    ) سـمأل (مركزها مدينة   ) يعودي(وقد سماها االراميون    ) سمأل(

ومن ) زنجرلي(اليـوم عند جبل أمانوس غربي عينتاب في تركيا وتعرف باسم           
ومـن  )  ركوب –بار  (و  ) فنامو(و  ) نيحيا(كيالمو و (ملوكها الذين ورد ذكرهم     

  .آثارها سور حصنها الذي ما يزال ماثالً للعيان

بيـت  (ثم غزا اآلراميون العراق فأسسوا فيه عدة دويالت منها دويلـة               
وكان مركزهم في منطقة بابل حيـث حكمـت   ). بورسيبا(ومركزها في   ) عديني

رن الثاني عشر والقرن    سالالت بابلية عديدة في فترات متواصلة بين منتصف الق        
وهـو مـن    )  بالدان -اداد(وكان أول من برز من ملوكهم       . السادس قبل الميالد  

 1047و  1067ساللة بابل الرابعة، استولى على عرش بابل وحكم بـين سـنة             
وفي ساحل الخليج في جنوبي العراق أسس اآلراميون عدة دويالت أهمهـا     . م.ق
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أمـراء  (وكهم بساللة القطـر البحـري       وقد عرفت ساللة مل   ) بيت ياكيني (دولة  
وهو من ساللة بابـل     (–) مردوخ بالدان (وقد لعب أحد ملوكهم المسمى      ) الخليج

ففـي  بدايـة عهـد       .  دورا في المعارك التي خاضها مع اآلشوريين       -)العاشرة
استولى على بابل ونصب نفسه ملكـاً عليهـا         ) م.ق705 -722(سرجون الثاني   

وكانت آخر سـاللة مـن      ) م. ق 711 – 721(وات  وحكم فيها أكثر من عشر سن     
سالالت بابل الساللة البابلية الحادية عشرة أي ساللة الكلدانين التي اشتهر فيهـا             

وهو الذي سبى بني يهوذا من فلـسطين        ) م. ق 562 -605(بنوخذ نصر الثاني    
  .إلى بابل وقضى نهائياً على مملكة يهوذا 

، وشكلوا فيه شبه ممالك مـستقلة       وكان اآلراميون قد انتشروا في العراق     
اآلراميـة التـي أسـسها      ) زوحـي (ومن أهم هذه الدويالت مملكة      . ملكة بابل 

وقد . اآلراميون الذين استوطنوا على نهر الفرات ما بين عانة ومصب نهر بليخ           
. وخاريدي ورحويـوت وشـورا    ) عانه( أهمها   –ضمت هذه المملكة مدناً عديدة      

قـد عـرض خـضوعه      ) حابـاني (وكـان   ) انيحاب( واشتهر من ملوك زوحي   
لألشوريين إال أنه عاد وشق عليهم عصا الطاعة، فجهز له أشور ناصـر بـال               

حملة قوية واحتل بالده ودمر معظم مدنه تدميراً كامالً         ) م. ق 859– 884(الثاني  
ثم بنى قلعتين   على الفرات وجعل فيهما حاميتين آشوريتين واحدة على الضفة . 

الواقعة على شاطئ   ) كمبولو(وهناك مملكة   . ثانية على الضفة اليسرى   اليمنى، وال 
 705-722(دجلة الشرقي والتي ضمت أربع مدن محصنة تمكن سرجون الثاني           

من االستيالء عليها وجعلها مقاطعة آشورية وذلك في أثناء غزوة للقبائـل            ) م.ق
  .البالبلي) مردوخ بالدان (الكلدانية واآلرامية التي ساندت 

كانت قد جرت عدة مصادمات بـين اآلراميـين ومملكـة إسـرائيل،             و
هدد عزر  (إخضاع ملك صوبا المدعو     ) م. ق 960-1000(واستطاع الملك داود    

) طـابح (حين ذهب ليرد سلطته عند نهـر الفـرات واخـذ مـن              ) بن رحوب 
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نحاساً كثيراً جداً، كما ضرب أرام دمشق وجعل        ) هدد عزر (مدينتي  ) بيروتاي(و
فروض الطاعة إلى الملك داود     ) توعي يورام   (فظتين ، وقدم ملك حماة      فيها محا 

  . بتقديمه هدايا ثمينة من الفضة والذهب

ملـك صـوبا و يـدعى       ) هدد عزر (وفي عهد سليمان تمرد أحد أتباع       
وكان قد هرب من عند سيده وأصبح رئيس غزاة، فاستولى على دمشق            ) رزون(

بيـت  (د سليمان أيضاً استقلت دويلـه       وفي عه . وحكمها طوال مدة حكم سليمان    
  .وغيرها من الدويالت اآلرامية البعيدة) عديني

وبعد موت سليمان وانقسام إسرائيل إلى مملكتي إسرائيل ويهوذا، صـفا           
سيطر عليها الموسويون في    (–الجو لآلراميين، فاستعادت األقطار اآلرامية التي       

يون في أرض إسرائيل في عهد       استقاللها، وتوغل االرام   -)عهد  داود وسليمان   
وهكذا أصبح اآلراميون مسيطرين على أكثر أقطـار        . ملكهم حزائيل ملك دمشق   

ففي العراق استولت القبائل اآلرامية الكلدانية على جميع        . منطقة الشرق األوسط  
وفي سورية امتدت الدويالت اآلرامية     . المنطقة الممتدة من بابل إلى الخليج جنوباً      

ء سورية ومركزها الرئيسي دمشق مما جعل بالد آشور مطوقة من في جميع أنحا
  .اكثر أطرافها بدويالت آرامية

وعلى الرغم من ذلك فقد كان الكيان اآلرامي السياسي معرضاً للخطـر            
بسبب نقطة الضعف البارزة في جهازه، وهي أن اآلراميين لم يعمدوا إلى إنشاء             

ند الخطر الـشديد كانـت تجـري        فع. دولة كبيرة موحدة قوية تحت حكم واحد      
اتحادات دقيقة بين الدويالت اآلرامية، ولكن هذه االتحادات لم تكن مـن القـوة              

وقد كانت هذه الدويالت تتنـازع      . بحيث تستطيع أن تؤلف سيطرة عامة موحدة      
وبعد انتعاش دولة آشور من جديد واسـتعادة   -فيما بينها بين الحين واآلخر؛ لذلك     

  .لك اآلرامية مهددة بالغزو اآلشوري أصبحت المما-قوتها
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فقد استغل اآلشوريون النزاعات بين اآلراميين وإسرائيل التي اسـتمرت          
قرناً  كامالً تقريباً لالنقضاض على الممالك اآلرامية المتباعدة والمنتـشرة فـي             
الشرق والغرب والجنوب الواحدة بعد األخرى، ففي عهد آشور ناصر بال الذي            

) بيت يخيـالني (م وهاجم هذا العاهل مملكة . ق859 -884نة حكم األشوريين س 
م . ق 856في الشمال فاستسلمت له، ثم ضم شلمنصر الثالث سـنة           ) جوزان(في  

  . في الجنوب إلى الممتلكات اآلشورية) بيت عديني(مملكة 

م خاض حرباً أخرى مع اآلراميين الذين ألفوا اتحـاداً          .ق856وفي سنة   
مية وفينيقيا وإسرائيل، ومع أن هذه المعركة التي وقعت في          مع بقية الممالك اآلرا   

إال أن اآلراميين تكبـدوا    . على نهر العاصي في سورية لم تكن حاسمة       ) القرقار(
  .هم وحلفاؤهم خسائر جسيمة في األرواح والمعدات

ثم وجه شلمنصر همه بعد ذلك إلى بابل فقهرها في حملتين قام بهما في              
م قام بحملة ثانية ضد ملك حماة وقاتل        . ق 849في عام   و. م. ق 851و852سنتي  

ثم عاد شملنصر للنزال فـي سـنة   . ملك دمشق وحلفاءه الذين قاموا بحرب ثانية   
م فحارب حزائيل ملك دمشق منفرداً وضرب الجيش اآلشوري اإلقلـيم           . ق 842

  . كلـه وتمكن بعد ذلك أن يضم المناطق التي كانت تحتلها قبائل الفرات األوسط

وأخيراً كانت الضربة األخيرة التي قضت على الممالك اآلرامية على يد           
م .ق732تغاللت بالسر الثالث وعلى يد سرجون الثاني، فاألول احتل دمشق سنة     

وبذلك . م. ق 720والثاني قضى على حماة آخر معقل من معاقل اآلراميين سنة           
السياسي لآلراميين لم   ولكن النشاط   . قضي على  الحكم اآلرامي في سورية نهائياً       

يمت فقد استمر مدة أطول في الجنوب، حيث القبائل الكلدانية التي أخذت تقـاوم              
النفوذ اآلشوري حتى تمكنت أخيراً من االستيالء على السلطة وتأسـيس الدولـة     
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استقالله فـي بابـل ونـصب       ) نبوبوالسر(الكلدانية عندما أعلن القائد الكلداني        
  .م.  ق625 نفسـه ملكاً عليها سنة

òîßaŠa@òibnØÛaZ@ @

إن أقدم كتابة آرامية معروفة عثر عليها في شمال سورية وهي ترجـع             
) كـوزان (إلى القرن التاسع قبل الميالد، وفي جملتها كتابة أبجدية من تل حلف             

ويليها في القدم الكتابة التي وجدت في منطقة دمشق على بعـد أربعـة أميـال                
كما أن هنـاك كتابـات      . م. ق 850ى حوالي سنة    ونصف الميل شماالً وترجع إل    

وفي المدن الفينيقيـة،    ) زنجرلي(آرامية قديمة عثر عليها في دمشق وفي سمأل         
وهناك . وهذه ترجع إلى الفترة التي تمتد بين القرن الثامن والخامس قبل الميالد           

كتابة آرامية مدونة على ورق البردي وجدت في مصر، وهي ترجع إلى سـنة              
   .م. ق505

يجمع علماء اللغة على أن اآلراميين تعلموا من الكنعانيين فـن الكتابـة             
وحاولوا استعمال اللغة الكنعانية في كتاباتهم غير انهـم كـشفوا عـن ذواتهـم               
باستعمالهم تعابير آرامية، فسرعان ما تخلوا عن الكنعانية وأخذوا في اسـتعمال            

مة هذه في شمال سورية في الفترة    وقد تكاملت اللغة اآلرامية القدي    . لغتهم الخاصة 
بين القرنين الحادي عشر والثامن قبل الميالد، وهي الفترة التي ازدهرت فيهـا             
الدول اآلرامية منتهزة فترة ضعف اإلمبراطورية اآلشـورية لمواصـلة نموهـا      
وانتشارها، إال أن هذا االزدهار السياسي الذي تمتعت به الدول اآلرامية في هذه             

دم طويالً؛ إذ سرعان ما استعاد اآلشوريون قوتهم وراحـوا يهـدمون            الفترة لم ي  
معاقل اآلراميين الواحد بعد اآلخر، ولم ينته القرن الثامن قبـل المـيالد حتـى               

  .قضـي على استقالل الدويالت اآلرامية
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لكن التدهور السياسي لم يقض على الثقافة اآلرامية، بل على عكس مـا          
رون أنفسهم باللغة اآلراميـة التـي أخـذت تنتـشر           كان يتوقع فقد أخذ المستعم    

انتشـاراً سريعاً حتى تبنتها أقوام كثيرة وصارت تحتل المكانة األولى بين سائر            
وذلك لسهولة أبجديتها، واستمرت اآلرامية تزدهـر       . اللغات في العالقات الدولية   

ـ      ) م  . ق 539 -616(في العهد البابلي الحديث      ى وعلى أثر الغزو الفارسـي عل
انتشرت اللغة اآلراميـة بـصورة واسـعة،        ) م. ق 331 – 539(بالد الشـرق   

فامتدت من فارسـى إلى البحر المتوسط حتى أصبحت اللغة الرسمية  في كثير             
ثم امتدت  نـواحي آسـيا الـصغرى    . من البلدان بين الفرات والحدود المصرية 

ا معظم أجـزاء    وشمال الجزيرة العربية حتى احتلت في أوج ازدهارها وانتشاره        
ولما . الشرق األوسط بل تعدته إلى الشرق  األقصى وبلغت بالد  الهند والصين            

كانت العبرية مشتقة من اآلرامية فقد تغلبت األخيرة  على العبرية وحلت محلها             
  .في أواخر القرن الرابع قبل الميالد

 64 – 331(وقد جابهت اللغة اآلرامية فترة عصيبة في العهد اليونـاني           
بعد أن أخذت الثقافة اليونانية تفرض نفوذها في بالد الشرق، غيـر أنهـا              ) م.ق

صمدت في وجه هذا التيار، وظلت سائدة في الحضر رغم مظـاهر الحـضارة              
اليونانية والرومانية البادية في أطاللها اليوم وعوضت اآلرامية ما فقدته في العهد 

ث تداولها األنبـاط والتـدمريون      اليوناني إذ بسطت نفوذها في البالد العربية حي       
وفي فلسطين تمسكت بها الجماعات التي ناهضت الثقافـة         . حتى العهد المسيحي  

ثم استعادت اللغة اآلرامية مكانتها في عهد االحتالل الروماني ال سيما           . اليونانية
  .منذ انتشار المسيحية باعتبارها لهجة مسيحيي فلسطين

لسابع إلى انتشار العربية على نطـاق       وقد أدى الفتح العربي في القرن ا      
فانحسرت اللهجـات   . واسع في المناطق التي كان الناس فيها يتحدثون باآلرامية        

وبقي استعمال اللغة اآلرامية للحديث في      . اآلرامية العربية في سورية وفلسطين    
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وأضحت اللغة اآلرامية السـريانية . بعض قرى منطقة القلمون القريبة من دمشق
  .هجات المتفرعة  عن اآلرامية بعد انتشار المسيحيةأهم الل

وكان للغة السريانية دور ثقافي كبير قبل أن تتفوق عليها اللغة العربيـة             
لكنها لم تمت بل بقيت حية حتـى القـرن الثالـث            . منذ القرن السابع الميالدي     

 وهي تستعمل اليوم في شـعائر     . عشـر لغة أدب وثقافة دينية للكنيسة السريانية      
وما تزال لغة الحديث والحياة اليومية لأللـوف مـن          . كثير من الكنائس الشرقية   

السوريين في منطقة الموصل في شمالي العراق وفي شرقي األناضول وطـور            
كما أنها انتشرت مع انتشار السريان إلـى سـاحل          . عابدين وعند بحيرة أورمية   

  .لعالم الجديدالماليار في الهند، و إلى استراليا وبالد المهجر في ا
òî¡ŠüaZ@ @

تل اثري صغير في العراق شمال الموصـل مـن العـصر            :  األربجية   
نقب فيه ألول مره ماكس مـالوان       . م. ق 4500 -5500الحجري النحاسي نحو    

 ويمكن تقسيم 1976ثم الباحث العراقي إسماعيل حجارة في عام . 1933في عام 
ساسية تمثل تطور ما اصبح يسمى      الطبقات األثرية في الموقع إلى ثالث مراحل أ       

والمراحل هي من األقدم    ) نسبة إلى موقع تل حلف في سورية      (بالحضارة الحلفية   
  .إلى األحداث

هي السوية األقدم وتعود إلى منتصف األلف الـسادس         : المرحلة األولى    •
وفي . م ظهرت فيها البيوت مستطيلة الشكل ضمت مواقد دائرية األشكال         .ق

األولى وكانـت مـن النـوع       ) الحلفية( األواني الفخارية    هذه السوية وجدت  
  .العادي غير المزخرف ويحمل بعضها زخارف بأشكال طبيعية
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وهي السوية الوسطى، وتعود إلى نهاية األلف السادس        : والمرحلة الثانية  •
م ظهرت فيها أبنية خاصة بمخطط متميز هو غرف دائرية يوصل إليهـا             .ق

ونعني بيوت النحـل    ) (ثولوي(ق عليها اسم    عبر مدخل مستطيل الشكل وأطل    
تشكل جميعها مجمعـاً    . تحيط بها أحياناً  جدران تليها غرف عادية مستطيلة        

كما عثر في سوية هـذه      . دينياً مؤلفاً من معبد تحيط به المشاغل والمحالت       
المرحلة على طمائر جنائزية هي الجماجم البشرية وضـعت فـي جـرار             

وزخـارف  ). ة مؤنثة ومذكرة وأشكاالً حيوانية    تحمـل بعضها أشكاالً بشري   
هندسية وإشارات غامضة وهناك التماثيل البـشرية والحيوانيـة واألوانـي           

  .الحجرية والقالدات من األحجار النادرة

وهي السوية الحديثة وتعود إلى النصف األول لأللف        : أما المرحلة الثالثة   •
ولكن أصبحت  ) الثولوي(ئرية  وفيها استمرت األبنية الدينية الدا    . م.الخامس ق 

جدرانها أقوى وأسمك، وأساستها حجرية ومورست عمليات الـدفن خـارج           
المنازل إذ وضعت الجثث مثنية أحياناً، وكان الدفن فردياً أو جماعيـاً وزود             
الموتى باألدوات واألواني الحجرية، وفـي هـذه الـسوية ازدادت األدوات            

من الحجـر الزجـاجي البركـاني       الحجرية الصوانية واألدوات المصنوعة     
 أو العظم كما وجد الخرز والقالدات واألختام المسطحة         – obsidtanاألسود  

وتحسنت نوعيـة الفخـار الـذي       . التي صنعت من األحجار النادرة عموماً     
حمـل زخارف طبيعية وهندسية جميلة ومنوعة بألوان حمـراء وسـوداء            

  .وسكرية اللون

كثر تطوراً، وقد دلت على ذلـك مـشاغل         وهذه المرحلة الحديثة هي األ    
الفخار والكميات الكبيرة والمنوعة من األواني الفخارية التي بلغت القمـة فـي             

يضاف إلى ذلك البقايا السكنية لمنازل محروقة، وهنـاك آثـار بئـر             . التصنيع
وآثـار طريق مرصوفة باإلضافة إلى اللقى الصغيرة النادرة كالفؤوس المصقولة   
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عدن الرصاص وكل ذلك يدل على مجتمع بلغ مرحلة مهمـة مـن             وأجزاء من م  
  .التطور

بعد مرحلة انقطاع قصير تلت انتهاء الحضارة الحليفـة، تكـرر سـكن             
عصر العبيد إذ نشأ نمط بناء جديد هو منازل تحيط     . االربجية في العصر الالحق   

بساحة مكشوفة فيها مواقد ومشاغل الفخار، وأقيمـت مقبـرة خاصـة خـارج              
توطنة، واستمر تصنيع األواني الفخارية التي أصـبحت نوعيتهـا عاديـة            المس

وزخارفها بسيطة وهي عموماً اقل جودة منها في العصر السابق، كما تطـورت             
إبـر وفـأس مـن      (صناعة األختام المسطحة وظهرت أوائل األدوات المعدنية        

  ).النحاس

تقالية بين نهاية يعد موقع األربجية من المواقع المهمة التي تمثل مرحلة ان 
م والمجتمعات . مجتمعات العصر الحجري الحديث في منتصف األلف السادس ق

م وهو يمثل المرحلة التي مهدت      .المدنية المتطورة  في منتصف األلف الرابع ق       
  .م.فيما بعد لنشوء الدول األولى في األلف الثالث ق

ÙîmŒüaZ@ @

 القبائـل الرحـل   كانت األزتيك أو مكسيكا أو تينوكاكاس إحـدى آخـر     
الشمالية الكثيرة التي انتقلت على فترات نحو الجنوب إلى وادي المكسيك بحثـاً             

ويعتقد أن موطنهم في شمال شرقي المكسيك وحيـث         . عن مصادر أفضل للغذاء   
فشلت في توطيد نفسها بنجاح في البر الرئيسي من الوادي، فقد لجأ أفرادها أخيراً 

 في بحيرة نكسكوكو حيث كانتا تابعتين لمدينـة         إلى جزيرتين ال تصلحان للعيش    
تيبانك الزكابوتزالكو ولـم يكـن االزتيكـو والمـستوطنون المبكـرون علـى              

وأغلب تاريخ االزتيك لهذه الحقبة . الجزيرتيـن بأحسن من قطاع الطرق المنفيين
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غامض، فمدينة تينوكتيتالن عاصمة الجزيرة أسست في أغلب الظن في حـوالي            
  .أن السالالت قد أتت لكلتا الجزيرتين من الخارجم، بيد 1345

 التي كانت تـرزح تحـت حكـم       - شكلت تينوختيتالن    1428وفي عام   
طغيـان حاكم ازكابو تزالكو، اتحادا مع مدن تكسكوكو وتال كوبـار، وقامـت             

وقد دمر هذا االتحاد الثالثي  مدينة ازكابونز الكووبات االزتيك          . بالعصيان ضده 
رئيسيين لكل المدن التي كانت في السابق تدين بالوالء إلى التيبانكين           والة العهد ال  

 ليغدو تاريخ األزتيك من هذا الوقت سلسلة من التوسعات العسكرية حتى الغزو             –
  .اإلسباني في القرن السادس عشر

 تم إنشاء الطبقـات 1440 – 1428وفي غضون حكم انزكوتل االزتيكي 
ات على البلدان المتاخمة لـ تينوختيتالن وقد خلفه        الدينية والعسكرية وشنت الغار   

موكتزوما األول الذي وسع غزوه إلى الشمال والشرق متيحـاً بـذلك المجـال              
وفي أثناء حكم اخاياكتل الذي خلـف       . التصال االزتيك بحضارات بوببال الراقية    

 وضع حداً للمنافسة بين مـدينتي الجزيـرتين         1446موكنزومـا األول في عام     
. أمين تينوختيتالن وتالتيلولكو باالستيالء على األخيرة وصـهرها حـضارياً     التو

وفي أثناء هذا الحكم شهد االزتيك أسوأ اندحار عسكري على يـد التارازكـانين              
وفيما عدا هذا، فإن سجل تاريخهم العسكري في أثناء الحكومات المتعاقبة وهـي             

 1503(زوما الثاني وموكن) 1503– 1486(اهو يزوتل ) 1486-1481(تيبزدك 
الذي سماه اإلسبان خطأ فونيزوما، كان سـجال يكـاد يكـون حـافالً              ) 1520–

وقد استحوذوا على كل مـن      . بالغزوات المتواصلة أو إعادة قمع المدن المتمردة      
  .الخليج وأغلب الساحل الباسفيكي لمكسيكو بل إنهم تغلغلوا إلى غواتيماال أيضاً

لهجوم  االزتيكية اقتصادياً في جزء منـه        وقد كان الحافز وراء سياسة ا     
دينياً في اآلخر فقد أرادوا مصادر القطن الذي لم يكـن ينبـت فـي األراضـي           
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المرتفعة إلى جانب الكاكاو وبضائع الزينة الغنية مثل الذهب والفيروز وبخـور            
الكوبال من المنطقة البرزخية واوكساكا وكانوا يحصلون على السمك من بحيرة           

  . المستصلحةChinampaيزرعون المحاصيل في أراضي جينامبا تكسكوكو و

وقد بانت هناك دائماً خالل  تاريخ أمريكا الوسطى كلـه تجــارة ذات              
وقد استمر هذا التقليد بين األزتيك على يد مجموعة مـن التجـار             . طرق بعيدة 

 وقد قاموا بتنظيم القافالت التجاريـة  - - POCHTECAعرفوا اسم البوفشتيكا 
وكانت مسلحة وقادرة كـل القـدرة علـى         . ي كانت تجوب المكسيك برمتها    الت

وكان من بين األسباب المتكـررة للحـرب        .  الدفـاع عن نفسها إذا ما هوجمت     
. معقولة) التجار(عدم رغبة بعض المدن في المتاجرة بشروط كان يعدها البوفيكا     

  .وكان العنف العسكري في حاالت كهذه يعقب التجارة

افع الديني في التوسع مهماً كذلك بسبب الحاجة إلـى الـسجناء            وكان الد 
وقد بلغ هذا الطقس الذي كـان لـه         . مـن أجل التضحية البشرية آللهة األزتيك     

وقد بلغ األمـر    . تاريخ طويل في أمريكا الوسطى نسبا فاحشاً تحت حكم األزتيك         
وا يعمـدون   بسبب الحاجة الملحة إلى األسرى للتضحية حيث أنهم كان        . باألزتيك
.  إلى اللجوء إلى حرب احتفالية مع مدينة صـديقة         -في غياب الحروب  –أحياناً  

كانـت تخـاض    ) الحروب الورديـة  (وهذه الحروب التي اصطلح عليها تلطيفاً       
وقد بلغ الرعب الكلـي     . بصورة مرتبة لغرض الحصول على األسرى للتضحية      

  .دن الغربية بال مقاومةللتفوق العسكري االزتيكي حداً خضعت معه كثير من الم

وبحلول الغزو اإلسباني كان  تعداد سكان نينوخنيالن قد بلـغ حـوالي             
وكانت الجزيرتان قد اندمجتا لتصبحا مجتمعاً واحداً من خـالل          . نسمة300.000

استخدام محراث وأراٍض  كما تم ربط الجزيرة عن طريـق ممـرات بنبيـاك،               
الحتفـالي للمدينـة العظيمـة الـذي        وقد كان المركز ا   . وكوباوكان. وتالكوبان
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يشـرف عليها معبد تاللوك وهيوتيزيلو بوختكي وكذلك موقعاً لمعابـد أخـرى            
 حيـث كانـت اآلالف  مـن         Tzompantliرئيسة وقاعة الرقص وتزومبانتلي     

أن تجفيف البحيرة   . جماجم الضحايا القربانية ترمى إلى جانب قصر موكنبزوما       
كو فوق عاصمة األزتيك مباشرة قـد زادت مـن          والتوسع المتزايد لمدينة مكسي   

  .مشاكل األثرين
�jØÛa@Š‡äØüaZ� �

االسكندر الكبير ملك مقدونية وأحد كبار العظماء في التاريخ القديم يميز           
ولـد فـي    ) الثالث(و) الكبير(و) المقدوني (-في الكتابات التاريخية بثالثة القاب    

 وكان ثمـرة زواج فيليـب       .م. ق 356 في عام    PELLAالعاصمة المقدونية بال  
. زواجاً سياسيا من اولمبياس أخت اسكندر ملك ابيـروس        ) ملك مقدونية (الثاني  

تلقى االسكندر في صغره تربية خاصة لم يتلقها أي من ملوك مقدونية وال سيما              
فقد تولى تعليمه وهو فـي الثالثـة عـشرة مـن عمـره               . من الناحية التعليمية  

  ).م.ق322-384(الفيلسـوف الكبير أرسطو 

بعد مقتـل والـده ولـم      . م. ق 336ارتقى االسكندر عرش مقدونية سنة      
يكـن قد تجاوز العشرين من عمره ومع ذلك فقد تصدى بنجاح لثورات عدة قام              

كما قمع بمنتهى القـسوة ثـورة   . بها سكان أقاليم كل من تساليه وترافيه والورية       
د تدمير طيبة عاد االسكندر إلى      وبع). أواسط بالد اليونان  (قامت بها مدينة طيبة     

مقدونية الستكمال استعدادات والده فبليب الثاني لغزو الـشرق بعـد أن ضـمن              
ومـع أن   . استيعاب  مدن بالد اليونان للدرس الذي لقنه لهذه المدينـة البائـسة            

المؤرخين المعاصرين يختلفون في تقدير أهمية ودافع غزو االسـكندر للـشرق            
وال شك في أن    .  أحدهما مادي والثاني معرفي    -ديم دافعين فإنهم يتفقون على  تق    

األسس القديمة التي أقام عليها والده فيليـب صـرح مقدونيـه واالسـتعدادات              
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كما أسهم في تيسير مهمة فـوزه       . العسكرية قد سهلتا كثيراً من مصاعب الحملة      
  ).م.ق337(برئاسة الحلفين العسكريين في تساليه وكورننه 

م عاد اإلسكندر من بالد اليونان إلى مقدونيـة         . ق 335وفي خريف سنة    
إلكمال استعداداته كما سلفت اإلشارة، إلى ذلك  فاستدعى بارمنيون أحـد قـواد              
والده وكان في آسيا الصغرى على رأس قوة استطالعية، فعاد القائد بعد أن أبقى              

. وقسماً من قواته على سواحل مضيق الدرونيل لتوفير رأس جسر لقوات الغـز            
م عبر االسكندر مضيق الدرونيل على رأس جيش يتألف         . ق 334وفي ربيع سنة    

 آالف فارس بعد أن ترك قائده انتببا تـروس علـى   5 ألفاً من المشاة  و   30من  
  .  فارس لتصريف األمور في بالد اليونان600 آالف من المشاة و 9رأس نحـو 

فارسي الذي كـان    ولم يحاول اإلسكندر الكبير االشتباك مع األسطول ال       
ورأى . ثالثة أمثال أسطوله، فقرر تسريح أسطوله لعجز موارده عن تحمل نفقاته          

بالمقابل أن خير وسيلة للقضاء على أسطول الفرس هي االستيالء على قواعـد             
وعند أول الساحل السوري كان الملك      . البرية في سورية ومصر وآسيا الصغرى     

وفـي  تـشرين     . أسوس على رأس قواته   الفارسي دارا الثالث ينتظر في موقع       
وفر الملك الفارسي أثناء المعركة مـع ملـوك         . م التقى الجيشان  . ق 333األول  

جيشه ولكن االسكندر لم يتابع عدوه الهارب إلى الشرق بل اتجه نحو الجنـوب              
فاحتل دمشق مقر قيادة الفرس في سوريا ثم اتجه إلى الساحل لتأمين سـيطرته               

فاحتل أرواد وجبيل وصيدا واستعصى عليـه فـتح مدينـة     على البحر المتوسط    
 المدينة العربية التي اشتهرت بمقاومتها المأثورة للغزاة الفاتحين حيـث           -صور

 332إال أنها خضعت للمستعمرين عـام       . تحدت جيوش اإلمبراطوريات القديمة   
ثم احتل مدينة غزة وباحتاللها أصـبح الطريـق أمـام           . م فدمرها االسكندر  .ق

كندر مفتوحا إلى مصر فاحتلهـا بـدون مقاومـة تـذكر، وأسـس مدينـة               االس
  .اإلسكندرية
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وبقي فيها مدة ثم عـاد لمالحقـة        . م.ق331ثم عاد إلى سوريا في عام       
جيش الفرس حيث التقى به في السهل ما بين نينوى وأربيل حيث دارت معركة              

ر التالي هـو    في أربيل وهرب الملك الفارسي للمرة الثانية، وكان هدف االسكند         
احتالل مدينة بابل حيث احتلها، ثم تقدم نحو سوسة واحتلها ومنهـا سـار إلـى                
برسبيولس عاصمة الفرس فاحتلها وأشعل النار في القصر الملكي، ثم توجه نحو            

  .همدان حيث فر دارا للمرة الثالثة و اغتيل في الطريق

العدة لغـزو   م وراح يعد    . ق 323 عاد االسكندر إلى بابل في ربيع سنة        
شبه الجزيرة العربية ولكن مرضا خطيراً أقعده وأدى إلى وفاته في بابـل فـي               

م وكان عمره ثالث وثالثين سـنة وامتـد         . ق 323العاشر من شهر تموز سنة      
  .حكمه اثنتي عشرة سنة

òíŠ‡äØaZ@ @

قد بنيـت   . م. ق 332كانت اإلسكندرية التي أسسها االسكندر الكبير في        
وظلـت كـذلك فـي      . وأصبحت مدينة رئيسة لمصر   . بطالسةمن قبل الملوك ال   
وقد اشتهرت بمكتبتها وبصورة خاصة بمنارتها التي بناهـا         . األزمات الرومانية 

التـي دمـرت فــي      . م. ق 279 – 299سوستراتوس من نيدوس بين عامي      
بحـي  (وكانت المدينة تتألف من أحياء مصرية وإغريقية ومـا يـسمى            . 1326
أغلب البنايات المهمة من بينها القيصرية التـي تـضمنت          الذي تضمن   ) الملوك

ولم يبقَ من المدينة القديمـة      . أصال المسالت التي أرسلت إلى نيويورك  ولندن       
  .اليوم إال القليل

ìàîØüaZ  

م بين شعوب عاشـت حـول       . ق 100 و 200تطور تقليد االسكيمو بين     
ة الشمالية فـي كنـدا      ومن ثم انتشر إلى المناطق القطبي     . مضيق يقع في أالسكا   
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وجزيرة غرتيالند وهكذا فإنه لم يستورد بأجمعه من أمريكا بل تطور بدالً مـن              
ذلك تدريجياً من الحضارات التي سبقت االسكيمو مثل تقليد األدوات الصغيرة في  
القطب الشمالي وصناعة النواة والشظايا االلوشية،  وهو يلقى في الوقت نفـسه             

الحجري الوسيط والعصر الحجـري الحـديث فـي       دعماً من حضارات العصر     
. سيبريا ويلعب المناخ دوراً كبيراً في الخصائص المميزة  لحـضارة االسـكيمو        

ومن خصائص المناخ استمرار وجود الجليد وفترات الظالم الطويلة في القطـب            
  .الشمالي ودرجات الحرارة تحت الصفر

 في مقدمـة الطرائـد   وتستند حضارة االسكيمو تقليديا إلى الصيد، ويأتي  
حيوانات البحر وكانت الحيتان وعجول البحر الفظ من موارد الطعـام الرئيـسة             

وكان الفظ الحيوان البري    . على الرغم من صيد أنواع مختلفة من السمك والطير        
الرئيس الذي يقوم االسكيمو باصطياده، وكان بعض سكان االسكيمو التـاريخين           

المادية لالسكيمو بكونها ذات نسق واحـد منـذ         وتمتاز الحضارة   . يعتمدون عليه 
وكانت المنازل في أشهر الـشتاء      . عصور ما قبل التاريخ  حتى القرن العشرين       

تحت األرض جزئياً وتشيد من عظام الحوت والخشب الطاف، وتغطى بالحجارة           
ومن ناحية أخرى كانت االيكلوز ، أو األكواخ، السيما فـي المنطقـة             . واألتربة
لشمالية في كندا تقام من ألواح الثلج، أما المنازل في أشـهر الـصيف              القطبية ا 

  .فكانت تتكون من خيم من الجلد

وكانت الجلود تستخدم في الملبس وصناعة القوارب وال سـيما عنـدما            
وهناك نوعان من القوارب، الكاياك أو القـارب        . كانت تنبسط على أطر خشبية    

ومع ذلك فإن السجل اآلثـاري لالسـكيمو        . المقفل واالدمياك أو القارب المفتوح    
يستند إلى األدوات التي كانت تستخدم في صيد الحيوانات التي كانت تؤخذ منها             

وللحربة ذات الخطاف أهمية بالغة مع أجزائها المصنوعة مـن العظـم            . الجلود
والحجر والعاج،  وذلك ألنها األداة األكثر شيوعاً وألنها  أداة المعيـشة األكثـر              

  .  في حياة  االسكيموأهمية
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مقبض خـشبي   : وكانت الحراب ذات الخطاف تصنع من األجزاء اآلتية       
ومقبض أمامي من العظم أو العاج  مثبت في تجويف من العظم أو العاج أيـضاً                

ومعول . على المقبض الخشبي ثم رأس مستدق على المقبض األمامي قابل للنزع          
إلصبع المصنوع مـن العظـم أو       للثلج مثبت على عقب المقبض ومكان لتثبيت ا       

العاج في  وسط المقبض، لقد عثر على كميات هائلة من هذه األجزاء العظميـة               
والعاجية في مواقع االسكيمو من كل الفتـرات، وأصـبح تميـز الحـضارات              
المتنوعـة والحضارات الفرعية لإلسكيمو ممكناً بوساطة التغيـرات الوظيفيـة          

  . هذه األجزاءواألسلوبية القليلة التي تبديها
 وقد تم تقسيم تقليد االسكيمو إلى أربعة تقاليد فرعية  توضـح بـواكير              

ويغطي تقليـد ليـوت     . حضارات ما قبل التاريخ التي ال تزال قائمة حتى اليوم         
الفرعي للمحيط الهادي المنطقة المنفصلة من جزر اليوشيان ومناطق االسـكيمو           

فرعيان كبيران من بحر يرنك ومنطقة      ثم نشأ تقليدان    . في ساحل األسكا الغربي   
 نورتـون   –أولهما يسمى كوريس    . أالسكا القطبية، ومن ثم انتشر صوب الشرق      

أما التقليد الفرعـي    . نيرابيبوتاك وتركز في بحر برنك ومنطقة مضايق برنك       –
  اآلخر، الذي يطلق عليه نورتن ما ريتايم فتركز في الساحل  القطبـي الـشمالي               

 علـى   dorsetالتقليد الفرعي اآلخـر، المـسمى دورسـت    ويقتصر . ألالسكا
المنطقـة القطبية الشرقية حيث حل محله بعدئذ تقليد نورتن ما ريتام عند حركته             

  .صوب الشرق

وبعد تقليد اليوت الفرعي للمحيط الهادي أكثر األنواع األربعـة انفـراداً          
. م.ق2600حوالي  ويقدر أن اللغة االليوشية انفصلت عن لغة بقية االسكيمو في           

وأصبحت متميزة لدرجة أنه اعتقد لفترة طويلة أنها تعود إلى مجموعـة لغويـة              
مختلفة وقد انحرف هذا التطور المحلي لتقليد االسكيمو مـن التقاليـد الفرعيـة              

. األخرى جزئياً بسبب انعزال السكان في جزر األليوشين وساحل المحيط الهادي          
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 اعتداالً، وهكـذا فالبـد أن تختلـف البقايـا           وكانت الظروف البيئية هناك أكثر    
إضافة إلى ذلك أثرت حضارات أخرى على تقليـد اليـوت الفرعـي             . المحادية

 فمثالً امتزجت شـعوب الـساحل       -للمحيط الهادي أكثر من آية حضارة أخرى      
وعالوة على ذلك   . الشمالي الغربي في جنوب شرق أالسكا مع شعوب اإلسكيمو        

وتعـد جاليوكـا ميـدن      .  تلقي التأثيرات اآلسـيوية    استمرت جزر ليوشيان في   
ويرجع تاريخ جـاليوس    . وكاجيحال بي من المواقع الرئيسة لهذا التقليد الفرعي       

م ويقع في مرحلة بين حـضارات  .ق1000ميدن في جزر اليوشيان  إلى حوالي  
  .ما قبل االسكيمو واالسكيمو

الرئيسة في  وتظهر مواقع مضيق كاجيمايك في كول انلت في األراضي          
إلى يومنا  هذا وكانت قـرى       . م.ق750األسكا، تطور التقليد الفرعي من حوالي       

مضيق كاجميايك  تتألف من منازل محفورة في األرض جزئياً ويعد التأكيد على             
األعمال الخشبية التي عثر عليها وإدخال الحياكة في العصور الالحقة من بـين             

أما السمات التي لها عالقة مع االسكيمو       . موالسمات التي ال عالقة لها مع األسكي      
فتضم وجود مسارج حجرية وفصوالً إردوازية ورماحاً من العظم وأنواع اإلبر            

وكان سكان مضيق كاجيمايك بي يعتمدون      . والدبابيس والمثاقب العظمية المختلفة   
في معيشتهم بدرجة كبيرة على الصيد البحري على الرغم من قيامهم  بالـصيد              

  . وجمع الثمار اللبيةالبري

وإذا كان تقليد اليوت الفرعي للمحيط الهادي أقل تمثيالً لتقاليد االسكيمو           
: فهو يمتلك خمسة أطـوار وهـي  . فإن تقليد نورتن ماريتايم هو األكثر نموذجية 

االوكفيل  وبحر برنك القديم ويرنبرك وثيول وحضارة تيول وهي التي امتـدت             
لتشكل حضارة االسكيمو التاريخيـة ،      : بية في كندا  من أالسكا إلى المنطقة القط    

وكل الحضارات التي سبقت تيول  معروفة فقط في االسكا وحول بحـر برنـك               



  29

م أما ثيول فـإلى  . ق300وشمال الساحل القطبي ويرجع تاريخ اوكفيك إلى نحو       
  .م1000

: ومن بين الخصائص المميزة األكثر لتقليد نـورتن ماريتـايم الفرعـي           
 الوكفيك وبحر برنك القديم وتـضم هـذه         –لفني للحضارات المبكرة    األسلوب ا 

التصاميم الخطية والمنحنية األضالع  التي ترسم  بوساطه النقـاط  والخطـوط              
 1000 نيرايبيوتاك من حـوالي      - نورتن –ويمتد تاريخ التقليد الثالث ، كوريس       

الفرعي فـي   وعلى الرغم من مواقع التقليد      . إلى منتصف اآللف الميالدي   . م.ق
إال أن األخير له  سمات محددة       . بعض األحيان في مناطق تقليد نورتن ماريتايم      

  .مميزة وتأتي بالدرجة األولى التأثيرات اليسيرية القوية

م  فخاراً خشناً وسميكاً يضاف      . ق 500وأنتجت حضارة نورتن في نحو      
فاً  بتـصاميم    وكان الفخار بسيطاً أو مزخر    . إليه الرمل واأللياف لغرض تقويته    

مختومة بسيطة، ومن السمات األخرى المميزة لحضارة نورتن غياب األسـلوب           
وقد دام التقليد الفرعي الرابع، الدورست      . الفني والنقش على العاج  بصور عامة      

وال سـيما فـي     .  م في المنطقة القطبية الكندية     1000م إلى   . ق 800من حوالي   
لفيل، ثم حلت محله حـضارة تيـول        جزيرة بافين وخليج هدسن وشبه جزيرة م      

  . لتقليد نورتن ماريتايم بعدئذ
æìíŠì’aZ@ @

أقوام من الجزيرة العربية هاجرت مع األكـدين إلـى بـالد الرافـدين                
واستقرت في حوالي أواخر األلف الرابعة أو أوائل األلف الثالثة قبل الميالد فـي     

ول ضفة نهر دجلة اليمنى     المنطقة الشمالية من العراق في البقعة الممتدة على ط        
فأسست هذه  ) شوبارتو(بين الموصل والشرقاط، وكانت هذه المنطقة تعرف باسم         

نسبة إلـى اإللـه     ) آشور(الجماعات مدينة هناك صارت تعرف فيما بعد بمدينة         
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كما صارت الجماعات التي اسـتقرت      . إله القوم الذين سكنوا هذه الديار     ) آشور(
وريين وفي هذه البقعة أقام هؤالء النازحون إمـارة         في هذه المنطقة تسمى باآلش    

صغيرة مؤلفة من مدينة آشور وأرباضها على نسق دويالت المدن اآلكدية فـي             
وكانوا على اتصال مستمر بهذه المدن التي أخذوا عنها فن النقش           . جنوب العراق 

والعمارة والكتابة وأسباب المعيشة التي توافرت فيها حينـذاك وكانـت معظـم             
وكان اآلشوريون يتكلمون فيما بينهم بلغة قريبة من اللغة . اعتهم على األمطارزر

التي كان يتكلمها األكديون في منطقة أكد الجنوبية وكتبوا بالخط المسماري لغتهم            
  .اآلشورية

وبالنظر لموقع بالد آشور الذي يجعلها معرضة للهجمات مـن جميـع            
الجديدة قد بنت قواعدها علـى أسـاس    أطرافها فليس غريباً ان كانت هذه الدولة        

حربي، حيث علمت الحرب الدائمة  أهل آشور كيف يحمون حدودهم ويتحينون            
الفرص لالستقالل في مدنهم عن حكم الدول التي كانت فتوحاتها تخترق أراضيهم  

حين وآخر، فقد كان لدولة آشور جنود غير نظاميين، ثم حل محلهم جـيش              -بين
يسة للدولة اآلشورية، وتطورت هذه الدولـة إلـى تنظـيم           منظم، وهو القوة الرئ   

ثـابت محكم لم تؤثر فيه المنافسات والمنازعات التي كانت سائدة بين الدويالت            
حتى صار في استطاعة مملكة آشور أن توجه جميع قواها الموحدة للقضاء على             

ـ          . أعدائها الخارجين  تعمال وساعد اآلشوريين على ذلك  أنهم كانوا قد بدأوا باس
وفي النهاية أصبحوا أعظم قوة حربية ضاربة رآها        . الخيل والعجالت في جيشهم   

وكانت التجارة رائجة من بالدهم وإليها فكانت قوافل تجارتهم تمتد          . العالم القديم 
إلى آسيا الصغرى، وقد توثقت صالتهم بالشعوب األخرى المجاورة، فـازدادوا           

شتها بالد آشور طويلة تخللتها عدة تقلبات       ولما كانت الحقبة التي عا    . قوة وثراء 
أساسية، فقد رأى علماء اآلثار تقسيم تاريخ بالد آشور إلى ثالثة عهود رئيـسة              
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العهد اآلشوري الحـديث    – العهد اآلشوري القديم، العهد اآلشوري الوسيط        -هي
  :وفيما يلي نبذة عن كل منها
áí‡ÔÛa@ðŠì’a@‡èÈÛaZ@ @

ة آشور في حوالي أواخر األلف الرابعـة أو         يبدأ هذا العهد بتأسيس مدين    
أوائل األلف الثالثة قبل الميالد، وينتهي في نهاية حكم مملكة بابل القديمـة سـنة        

ولم يكن لآلشوريين كيان سياسي ثابت في هذا العهد، السيما خـالل           . م.ق1595
ففي عهد المملكة اآلكدية خضع اآلشـورييون للحكـم         . األلف الثالثة قبل الميالد   

سـاللة بابـل    (ثم استقل بعض أمرائهم، وفي أوائل العهد البابلي القديم          . اآلكدي
وكونوا مملكة مستقلة باسم مملكة آشور إال أنه بعد ظهور حمـورابي            ) األولى  

  .قضى على استقاللها) م. ق1792-1750(
ÁîìÛa@ðŠì’a@‡èÈÛaZ@ @

لـرغم  لقد عانى اآلشورييون  ظروفاً حرجة في هذا الدور ولكن على ا           
مـن تعرضهم لهجمات القبائل اآلرامية وغزو الـشعوب الجبليـة كـالحوريين            
والحثيين تغلبوا على الشدائد وخرجوا بعدها أقوياء منتصرين محـافظين  علـى         

  . كيانهم السياسي

وقد ظهر في هذا الدور عدد من األمراء اآلشـوريين األقويـاء مـنهم              
ضى على الحـورين وضـم      الذي ق ) م.ق1330 -1365(آشـور أوبلط األول    

إلى الدولة اآلشورية، وقد توسعت المملكة اآلشورية في عهـد          ) ميتاني(مملكتهم  
جـرابلس  (حتى الفرات وشماالً حتى كـركميش       ) م.ق1300(ادادنيراري األول   

اتـسع نفـوذ الدولـة    ) م. ق1245-1276(وفي زمن سلمنصر األول    ). الحالية
  .الً عن امتداده إلى الغرب والجنوباآلشورية شرقاً في المنطقة الجبلية فض
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 عاماً أعاد الملك تغـالت بالسـر األول         130ثم بعد انتكاس دام زهاء      
إلى المملكة هيبتها وسـلطانها، وامتـدت فتوحاتـه إلـى           ) م.ق1115-1077(

ثم تولى بعده ملوك ضعفاء تدهورت أحوال المملكة    . األقطـار الشرقية والشمالية  
ئل  اآلرامية هذه الظروف لتوسـيع سـلطانهم باتجـاه           في أيامهم، فانتهزت القبا   

الشرق فشكلت دويالت آرامية قوية في سورية وفي العراق بلغت ذروة ازدهارها 
قبل الميالد وقد استمر دور االنتكاس هذا في        . في القرنين الحادي عشر والعاشر    

ن بالد أشور حتى ظهر ملوك استطاعوا إعادة كيان الدولة وتأسيس جيش قوي كا    
نواة الجيوش الغازية في العهد اآلشـوري الحـديث علـى أثـر تـسلم الملـك         

  .م.ق911الحكم في سنة ) ادادنيراري الثاني(

sí‡¨a@ðŠì’a@‡èÈÛa@Z@ @

 اإلمبراطورية األولى ثم الثانيـة تفـصل        –يقسم هذا العهد إلى دورين      
 األخيرة  بينهما فترة انتكاس، وينتهي هذا العهد بسقوط نينوى عاصمة اآلشوريين         

وبذلك يكون قد استمر هذا العهد ثالثة قرون كاملـة بلـغ عـدد              . م.ق612عام  
 ملكاً دونوا أخبارهم وحمالتهم العسكرية ورحالتهـم  16الملوك الذين حكموا فيه     

وقد تمكن اآلشورييون خالل هذه الفترة من إعادة توسيع         . وإنجازاتهم اإلعمارية 
، وقد بلغت من القوة العـسكرية بحيـث         ممتلكاتهم، فأسسوا إمبراطورية عظيمة   

سيطرت في ذروة اتساعها على منطقة الشرق األوسط كلها، ومن ضمنها آسـيا             
وهذا عـدا فتوحـاتهم     . الصغرى وسواحل إبجة ومصر والخليج العربي وعيالم      

  .للمناطق الجبلية في الشرق والشمال حتى بالد أرمينية
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¶ëþa@òíŠì’a@òíŠì�a�ßa@Z@ @

حكم فيها أربعة ملوك كان     . م. ق 824و  911الفترة بين سنتي    تمتد هذه   
م . ق 859 إلى سـنة     884وقد حكم من سنة     ) آشور ناصر بال الثاني   (أشهرهم  

فقام بتنظيم الجيش اآلشوري وتدريبه مما ساعده  على توسـيع فتوحاتـه فـي               
المناطق الجبلية الشرقية والـشمالية وتوطيـد األمـن فـي أطـراف المملكـة               

اتها وقد استولى على اثنتي عشرة دولة صغيرة وعاد من حروبه بمغانم          ومستعمر
  . كثيرة

وكان من بين األقاليم التي أخضعها الموانئ الفنيقية في حـوض البحـر            
في الحكـم   ) آشور ناصر بال  (وقد خلف   . المتوسط والمدن اآلرامية ومنها دمشق    

وريـة شاسـعة    فورث عن أبيه إمبراط   ) م.ق824-859) (شملنصر الثالث (ابنه  
برهن على أنه كفء للمحافظة عليها، ودعم نفوذه فيها بل وعلى توسيعها أيضاً،             
فتمكن من إخضاع اآلراميين والفينيقيين وإسرائيل للجزية كما قهر بالد بابل في            

وحدث في السنين األخيرة من حكم شلمنـصر أن ثـار           . حملتين قام بهما ضدها   
ورية إلى فقدان هيبتها في الداخل والخـارج        عليه أحد أبنائه فعرض المملكة اآلش     

  .م. ق824واستغرقت الثورة أربع سنوات وانتهت بموت شلمنصر سنة 
لقد سببت الحرب األهلية تصدعاً في جسم اإلمبراطورية اآلشورية فكانت 
بداية فترة انتكاس تقلص خاللها النفوذ اآلشوري وانسلخت أكثر األقاليم التابعـة            

  . وقد دامت هذه الفترة حوالي ثمانين عاماً. شوريةعن سلطة الدولة اآل
وقد حكم في هذه الفترة خمسة ملوك انهمكوا في إخماد ثورات األقـاليم             

فأعاد إلى المملكة سـلطتها     ) نجالت بالسر الثالث  (حتى تولى زمام الحكم الملك      
ـ           . وأنقذها من الدمار   ه فكان ذلك نهاية فترة  انتكاس وبداية عهد جديد تكونت في

  .أعظم إمبراطورية هي اإلمبراطورية اآلشورية الثانية
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م . ق 745يبدأ هذا العهد بتسلم نجالت بالسر، الثالث زمام الحكم سـنة            
وقد استمر حكمه ثماني عشرة سنة تمكن خاللها من اسـتعادة نفـوذ المملكـة                

 اإلمبراطورية الثانية هـذه سـتة       وحكم خالل فترة  . اآلشورية بعد فترة االنتكاس   
ملوك من ضمنهم نجالت بالسر، بلغت اإلمبراطورية  في عهدهم اؤج عظمتهـا     
واتساعها خالل القرنين الثامن والسابع قبل الميالد، بحيث ضمت جميع أراضي           
الهالل الخصيب ومن ضمنها مصر، ولم تكتف بذلك بل وسعت نطاق سـلطانها             

  . لجبلية الشمالية والشرقية وما وراءهماوسيطرتها حتى شملت البالد ا

ومن الحمالت التي شنها نجالت بالسـر حملتـه علـى مملكـة آرام،               
م وسبي أهلها وقتل ملكها رصين ثم       . ق 732فاستولى على عاصمتها دمشق سنة      

توجه إلى إسرائيل فاستولى على كل أرض فلسطين  وسبى اليهود إلـى آشـور               
  .تاركا لهم مدينة السامرة

 عهد شلمنصر الخامس خلف نجالت بالسر وجهز حملة عـسكرية           وفي
فحوصرت عاصمتها السامرة ثالث سنوات، وفـي نهايـة         .  على إسرائيل أيضاً  

م تم احتالل المدينة على عهد سرجون الثاني خلـف شلمنـصر،            . ق 722عـام  
  .وبذلك تم القضاء على مملكة إسرائيل نهائياً

الذي خلـف سـرجون   )  م.ق 681 -705(ومن أهم حمالت سنحاريب   
 حملته على مملكة يهوذا التي بقيت بعـد قـضاء  شلمنـصر الخـامس                -الثاني

وسرجون علـى إسرائيل  وعلى الرغم من إسناد مصر ليهـوذا فقـد انتـصر               
سنحاريب على قواتهما واحتل مدن يهوذا وحاصر أورشليم ولم يفـك الحـصار             

  .عنها إال بعد أن تسلم الجزية من ملك يهوذا
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جهز هذا الملـك    ) م. ق 669-681(ي عهد أسرحدون بن سنحاريب      وف
حملتين على مصر وتمكن في الحملة الثانية من االستيالء على الدلتا المـصرية             

العاصمة المصرية الشهيرة وعلى أكثـر مـدن مـصر          ) ممفيس(ومن ضمنها   
وبذلك يكون أسرحدون قد فاق أسالفه من ملوك آشور شـهرةً بـسبب             . العليـا
وهي أقوى دولة في الشرق القديم نازعت نفـوذ         . مصر وانتصاره عليها  غزوه ل 

ولما ثار ترهاقه   . اآلشوريين في سورية وفي فلسطين طيلة مدة الحكم اآلشوري        
جيشاً قويـاً   ) م. ق 626-669(ملك مصر، جهز أشور بانيباك خلف أسرحدون        

ـ               ا وحارب ترهاقة وتمكن من فتح ممفيس من جديد ولحق به حتى مـصر العلي
واستولى على طيبة العاصمة الجنوبية لمصر وبذلك خضعت مـصر جميعهـا            

  .للحكم اآلشوري

ثم حدث بعد وفاة آشور بانيباك منازعات على العرش أوهنـت جهـاز             
الحكم اآلشوري، فانفصلت المقاطعات البعيدة كمـصر والمـدن الـساحلية فـي      

انتهـزت بابـل    وكـذلك   . فلسطين وسورية وبالد أرمينية عن المملكة اآلشورية      
حيـث  ) نيوبوالسـر (الفرصة وانفصلت عنها واستقلت بزعامة األمير الكلداني        

. أسست ساللة جديدة مستقلة عرفت بالساللة البابلية األخيرة أو المملكة الكلدانيـة   
مـن دحـر    ) كي اخسار (بالتضامن مع ملك الماذبين     ) نيوبوالسر(وقد استطاع   

عاصـمة  ) نينـوى (قاومة العنيفة سقطت    وعلى الرغم من الم   . القوات اآلشورية 
م فنهبت ودمرت ومات آخر ملوكها وسط النيران فـي          . ق 612اآلشوريين عام   

  .وبسقوط نينوى وموت آخر ملوكها كانت نهاية الدولة اآلشورية. قصره
òíŠì’a@ñŠb›¨a@@Z@ @

إن الدولة اآلشورية بنت وجودها على أساس عسكري حربي فحملها ذلك         
وبحكـم  . خيل والمركبات الحربية وابتداع المنجنيـق وأنواعـه       على استخدام ال  
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احتكاك اآلشوريين بالشعوب  واألمـم المتحـضرة كـالمعموريين واآلراميـين            
النحـاس  (والفينيقيين واألرمن تمكنوا من صنع اآلالت المعدنية المصنوعة مـن        

  ).األحمر

. لميالد بكثرةثم توصلوا إلى استعمال البرونز في أثناء األلف الثانية قبل ا
وبدأوا  منذ ذلك التاريخ يصنعون أسلحتهم وأدواتهم  من هذا المزيج  ثم استعملوا 
بعد ذلك الحديد في صنع األسلحة، إذ تعلموا صناعته من الحثيين الذين سـبقوهم              
في إتقان استخالصه وصناعته، حيث كانوا يستخرجونه في الشمال الشرقي من           

وا استعماله في جميع بالد الشرق األدنى منـذ         آسيا الصغرى، من مناجمه ونشر    
وقد . وهذا ما مكنهم من التوسع في القرون التالية       . القرن الثالث عشر قبل الميالد    

ساعدتهم فتوحاتهم على توسيع تجارتهم فحذق تجارهم أساليب التجارة وعـاش           
كثير من التجار في محالت أنشؤوها في عدة أماكن في جنـوب شـرقي آسـيا                

  .الصغرى

وقد اشتهر اآلشوريون في قدرتهم على استعمال ما يقتبسونه من شعوب           
أجنبية فيطبقونه بطابعهم الخاص بمنتهى الدقة، وذلك مما حملهم على االهتمـام            
بالفنون الجميلة المختلفة واألدب، فأتقنوا فن النحت  والتصوير واقتبسوا الكثيـر            

ما تركوه من   : لناحية األدبية والثقافية  من الثقافة البابلية، واألدلة على اهتمامهم با      
التي أنشأها الملـك آشـور      )  ألواح الطين (ميـراث حضاري في خزانة الكتب      

بانيبال، وقد عثر على زهاء خمسة وعشرين ألف رقيم من رقمها في حفائرهم،             
تبحث في المدن والفنون واآلداب والشؤون األخرى، وهي محفوظة في المنحت           

 القول أن اآلشوريين تركوا لمن خلفهم من أمم جاءت بعدهم وصفوة. البريطانـي
تراثاً حضارياً مجيداً على الرغم مما كانوا يتصفون به من طبع غلـيظ وقـسوة               

  . شديدة في حروبهم
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االسم الذي اقترحه غابرييل دي مورنيك الذي استخدم أصالً  لعصور أو            
أتي قبل الفتـرة الموسـنيرية      تقسيم فرعي ضمن العصر الحجري القديم الذي ي       

ـ   في وادي السوم في  ) آميان( واالسم مشتق من سانت أشيل وهي ضاحية تابعة ل
فهنا وفي منتصف الدكة الوسيطة من السوم تم العثور على          . نصف شمال فرنسا  

أما اليوم فقد غدت فكرة الفترات األثارية  قديمة . أعداد كبيرة من الفؤوس اليدوية
م مصطلح أشيلي بصورة رئيـسة لتركيبـات أدوات حجريـة           الطراز، ويستخد 

وتوجد الفؤوس اليدوية في طول     . تتضمن أعداداً ال بأس بها من الفؤوس اليدوية       
أفريقيا وعرضها، عدا منطقة الغابات المطريـة، وآسـيا الجنوبيـة، وغـرب             

  .أوروبـا، من إيطاليا إلى بريطانيا

ن مليون سنة مضت واسـتناداً      وهناك اعتقاد بان أقدمها يعود إلى اكثر م       
إلى فحص الكاربون المشع ظهر أن عمر آخر تجمعات الفؤوس اليدويـة فـي              

  .  سنة لكن هذا قد يكون تقديراً أقل من الواقع60.000إفريقيا يبلغ حوالي 

وغالباً ما يعد النوع االشيلي للتركيبات في التجمع تقليـداً ثقافيـاً، إال أن     
رات ال يكاد يعد تقليداً منفرداً، إذ هناك فروق محليـة     توزيعه الشامل في ثالث قا    

ففي إفريقيا على سبيل المثال يمكن إيجـاد سـواطير مميـزة ضـمن              . واضحة
إلـى  ) ويرجع عهد االزدهار الرئيسي في األشيلي الحقيقي      . التجمعات الحضارية 

  .سنة مضت) 250.000 -150.000(حوالي 
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القرنين األولين للمـيالد بـين نهـري        تحالف لقبائل صغيرة نما خالل      
واستقر كثير منها ضمن اإلمبراطورية الرومانية وغالباً ما خدم . ويسـر والراين

  . رجالها في الجيش الروماني كقوات متحالفة لحماية األمن على الحدود
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نمـو  . وتؤرخ بقايا المقابر اإلفرنجية مثل فيرماند وهيلـوت واييريـف         
رن الرابع إلى القرن السادس للميالد من اتحـادات ذات          اإلفرنج خالل أواخر الق   

طابع روماني إلى شعب بربري مهم وسع حدوده في الغال، وألحـق الهزيمـة              
قبل تأسيس المملكة االفرنجية وانصهر     . م486بالحاكم الروماني سياغريوس في     

 اإلفرنج أخيراً مع الرومان الغاليين مكونين حضارة موحدة بقيادة الميـروفنجين          
  .في القرن السادس للميالد

ومعظم البقايا االفرنجية المبكرة رومانية في خصوصيتها مثل فرانـسيكا   
 المتميـزة   Cloisenneأو فاس الرمي وتطورت صناعة المجوهرات المخترعة        

في مستهل القرن السادس الميالدي ال سيما البروشات التي تصور الطير والسمك      
ذكر بأنواع كانت شائعة في إنكلترا في عهـد         ومن ثم البروشات القرصية التي ت     

ولقد كشف في تورناي عن مدفن ملك اإلفرنجة جليـديرك          .  ساكسوني –االنكلو  
 الذي كان مجهزاً تجهيزاً رائعاً وضمن سيوفاً  مطعمة بالـذهب            842توفي عام   

طـوق  (والعقيق األحمر وأبزيمات من الذهب وسواند أحزمة وحلقة ذهبية ثقيلة           
وقد فقدت معظم اللقى، عدا سـبك خـاتم   . قطعة ذهبية100فظة فيها   ومح) العنق

وبعض حاضنات السيوف ومساند زيزان الحصاد من ثوبه والتي تظهـر فقـط             
  .رسوماً

وتنصر اإلفرنجة في عهد كلوفيس الذي  كان على األرجح قد اهتدى إلى      
ولقد بقي كأس ذهبي وفرع متنقل من كوردون مـع          . م503النصرانية في عام    

زخارف مطعمة تمزج الذوق البربري مع الكالسيكي من فترة عهده، وتعـرف            
وال يزال بيـت    . كاتدرائية مزدوجة في ترايز نتيجة التنقبات التي أجريت هناك        

 وهي عبارة عن بنايـة يرجـع        -المعورية في كنيسة القديس جين عند بوانير،        
د عثر على قبرين أحدهما  قائماً حتى اآلن،  وق-تاريخها إلى القرن السابع للميالد 

المرأة واآلخر لصبي صغير، لعلهما من العائلة المالكة في كاتدرائية كولون في            



  39

ويرجع تاريخ القبرين إلى منتصف القرن السادس الميالدي وكانـا          . 1959عام  
مجهزين تجهيزاً ضخماً، وضم قبر المرأة مجموعة رائعـة مـن المجـوهرات             

وقـد  .  على عدة متكاملة كان يستخدمها المقاتل      الذهبية، أما قبر الصبي فاحتوى    
 Amegundeعثر في دينيس بالقرب من باريس على مقبرة الملكـة أرنيكـون             

م، وضم  570ولعل الملكة توفيت في حوالي      ) م561-558(زوجة كلوتار األول    
األثاث الجنائزي  في قبرها خاتماً نقش عليه اسمها، واثنين من األبزيمات وبعض 

  .طواق مزينة بزخارف موشاةنهايات األ
ولم يجِر إال بحث محدود عن االستيطان االفرنجي إال انه عثر على قرية 

 يرجـع   1968و  1965ميروفنجية مهمة في برييرز بالقرب من روي بين عام          
تاريخها بين القرنين السادس والسابع للميالد، وكانت المنازل تتألف من أكـواخ            

مت اللقى الغزيرة التي عثر عليها كميات       ذات أرضيات محفورة في األرض وض     
ويتكامل الدليل الوثائقي عن اإلفـرنج بعـد القـرن           . Glassفريدة من الزجاج    
ويصبح علم اآلثار أقل أهمية على الرغم من إمكـان تعقـب            . السادس الميالدي 

  .التأثيرات الخارجية على العالم الميروفنجي من خالل اللقى
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 في مصر في وادي النيل إلى الجنـوب مـن مدينـة             تقع مدينة األقصر    
ثم عاصـمة اإلمبراطوريـة     . طيبـة التاريخية التي كانت عاصمة مصر العليا      

وكانت األقصر في البدء ضاحية جنوبيـة لمدينـة         . المصرية الوسطى والحديثة  
طيبة إال أنها أصبحت فيما بعد مدينة مستقلة، في حين كانت الكرنك الـضاحية              

وبذلك تكون األقصر وطيبة والكرنك مجمعاً حضارياً قام بدور        . اليةاألخرى الشم 
  .كبير لمدة طويلة في حياة مصر السياسية الرئيسية
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يورد ياقوت الحموي في معجمه أن األقصر، جمع قصر، وبذلك تعنـي            
في العربية الحديثة القصور، وأشار إلى قدمها عندما قال أنها مدينة على الشاطئ             

  " وهي أزلية ذات قصور لذلك سميت باألقصر. نيلالشرقي لنهر ال

) كاسـترا (وقد يكون االسم جاء مـن كلمـة         ) ذات قصر (ودعيت أيضاً   
Castra وتكمن أهمية طيبة في كونهـا  .   التي تعني القلعة في العهد الروماني

وتدل البقايا العائدة لمعابد طيبة     .  رع –مركز عبادة الرب الرئيس آمون ثم آمون        
واألقصر وكذلك المدافن والمعابد في الجانب الغربي من نهر النيل على           والكرنك  

أهمية هذه  المنطقة، فهي تعد على الدوام واحدة من أغنى المناطق باللقى األثرية              
  .التي تزين اليوم أبهاء المتاحف في جميع أنحاء العالم

بعد إخراج ملوك الهكسوس من مصر على يد أحموس األول، عمل هذا            
عادة الحياة الدينية إلى المعابد التي هجرت إبان حكم الهكسوس، كما عهـد       على إ 

وفي األقصر، وقد نقل حجارة بنائهـا       ) منف(إلى إقامة معابد جديدة في ممفيس       
إال . من أماكن بعيدة بوساطة الثيران التي توافرت لديه بعد حروبه مع اآلسيويين           

كـان قـد   ) آمون(وقوف للرب أن تلك  العمائر لم يبق منها سوى معبد صغير م    
غير أن أمنحوتب الثالث عمد إلى هدم       . بني في عهد ملوك األسرة الثانية عشرة      

.  رع–ذلك المعبد في بداية حكمه وقام ببناء معبده الجميل الذي وقفه للرب آمون 
وذلك على غرار ما قام به تحوتمس األول        ) خونصو(وولدهما  ) موت(ولزوجته  
  .في الكرنك

ماريون بناء معبد األقصر بأعمدة جميلـة مـا تـزال بقاياهـا             زود المع 
القائمـة تشهد على جمالها، وكانت هناك قاعة يرتكز سقفها على صـفين مـن              

وتعد هذه األعمدة بحق، تحفة معمارية فريدة تزينهـا         . األعمدة تقوم في وسطها   
ها تيجان على صورة زهرة اللوتس، لكن الفرعون أمنحوتب لم يتمكن  من إكمال            
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بسبب عدائه للـرب   ) اخناتون) (امنحوتب الرابع   (كما لم يكملها خلفه     . قبل موته 
آمون وانصرافه عنه إلى عبادة جديدة للرب آتون وعندما تم القضاء على الثورة             

بإكمال ما بـدأه أمنحوتـب      ) حور محب (قام توت عنخ آمون و    . الدينية األتونية 
الثاني بإجراء بعض اإلضـافات إال      الثالث في معبد األقصر، كما قام رعمسيس        

. أنها ليست على درجة من الروعة  الفنية التي كانت عليها األعمـال الـسابقة              
وفيما بعـد حولـت القاعـات       . وكذلك جرت بعض اإلضافات في عهد البطالمه      

الكبيرة المذكورة سابقاً إلى كنيسة قبطية ما تزال ترى فيها بعض اإلشارات الدالة         
 في الواجهة األمامية لمعبد األقصر جامع الشيخ يوسف الحجاج،      كما يوجد . عليها

الذي يعده السكان أحد أوليائهم يحتفلون به في موسم معين بالقيام بتظاهرة نيليـة          
الذي كان يجـري    ) أوبي(ويذكر هذا الحفل باحتفال جميل يعود إلى        . بـالقوارب

ء الرب آمون مـن     والذي يصادف مجي  . في اليوم التاسع عشر من الشهر الثاني      
  .معبد الكرنك لزيارة معبده الثاني باألقصر

يتألف الجزء الرئيس في معبد األقصر من رواق طويل ومجموعة مـن           
القاعات والغرف خلفها، وتقوم في الجانب الشرقي من ذلك الرواق الطويل غرفة            

، )موتيميـا (تعرف بغرفة الميالد تزين جدرانها مناظر من الزواج السري للملكة          
أم  أمنحوتب من الرب آمون الذي كانت ثمرته ميالد الطفل الملكـي بمـساعدة               

وهناك قائمة أخرى من قاعات المعبد جعلت مصلى لإلسـكندر          . الربات القابالت 
ومن المفيد تذكر أن رعمسيس الثاني زين ما أضـافه إلـى المعبـد              . المقدوني

ى تلك األعمدة انتصاراته    بتماثيـل أقامها لنفسه بين األعمدة المزدوجة وسجل عل       
على الحثيين في معركة قادش على بحيرة قسطينة بالقرب من مدينة حمص فـي    
سورية كما سجل تلك االنتصارات على جدران المعابد األخرى ومنهـا معابـد             

كما أقام أمام المعبد مسلتين من الغرانيت األسواني        . الكرنك وأبيدوس وأبو سمبل   
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تراً إحداهما ما تزال  باقية في مكانها، أما األخرى            م 24يبلغ طول كل منها نحو      
ويظهـر عليهـا    .  ونصبت في ساحة الكونكرود في باريس      1831فقد نقلت عام    

وتـشمل ربوبتـه    .  رع الذي أصبح ملكـاً لألربـاب       –رعمسيس والرب آمون    
  .إمبراطورية كبيرة تمتد من الفرات إلى السودان

و 1926 شيكاغو في المدة ما بـين        وقد قام المعهد الشرقي التابع لجامعة     
 بتقنيات أثرية ودراسات في األقصر، وقد توجت تلك األعمال بنتائج مهمة  1931

كما قامت مصلحة اآلثار المصرية     . جداً تشمل اللقى الصغيرة والبقايا المعمارية     
  بإجراء ترميمات وتنقيبات في هذا الموقع
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وصول إليه خالل مدخل أثري يزينه      موقع في أواسط األناضول يمكن ال        
ويعود هذا الموقع إلى جانـب البنايـات        . تمثاالن حجريان عظيمان ألبي الهول    

إلـى فتـرة    . ضمن البوابة التي قام بتنقيبهـا واكتـشافها اآلثـاريون األتـراك           
  .وتحفظ اآلن النقوش البارزة من الموقع في متحف أنقرا. اإلمبراطورية الحثية

ه البنايات ثالثة عشر قبراً غنياً تعود إلـى العـصر    وقد اكتشف نحت هذ  
ويبدو واضحاً أنها بنيت عبر عدة أجيال  وهي         ) الفترة الثانية (البرونزي المبكر   

غيـر  (حفر كبيرة، مجوفة ومستطيلة محاطة بجدران  مـن الحجـر الخـشن              
وكانت مغطاة بسقف خشبي مسطح وقد تضمنت بعضها دفناً فرديـاً           ) المصقول

أحد أقـدم   (ووجد خنجر   . سد رجل وامرأة إلى جانب األسلحة والحلي      وأخرى ج 
وآواني من الذهب وتيجان ودبابيس برونزية مؤلفة من مشواة         ) مكتشفات الحديد 
  .ويبدو أن الدفن قد اتبع طقساً دقيقاً. ومزينة باأليائل
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نحـو  وهم من األقوام العربية القديمة الذين نزحوا من الجزيرة العربية           
وقد استقروا في بداية األمر على ضفة نهر الفرات اليمنـى           . الفرات في العراق  

في البقعة الممتدة بين عانة وهيت وهي أقرب موئل خـصيب مـن مـواطنهم               
وقد مارس هؤالء النازحون إلى هذه المنطقة حرفة        . الصحراوية في بادية الشام   

هر الفرات من مـسافات     وذلك بشق قنوات من ن    . الزراعة التي تعتمد على الري    
ألن كميـة   . بعيدة في مقدم النهر وجر المياه إليها سيحاً إلى مستعمراتهم الجديدة          

. األمطار التي تسقط في هذه المنطقة شتاء ال تكفي إلنضاج مزروعاتهم الشتوية           
. وانقطاعها صيفاً يحول دون زراعة المحاصيل الصيفية بدون ري اصـطناعي          

ء المهاجرين إلى أن يتقنوا أساليب الري كما حملـتهم          وهكذا دفعت الحاجة هؤال   
على أن يتعلموا كيف يخزنون مياه الفيضانات ضمن سدود ويوزعونها في قنوات 

  .لري  أراضيهم وقد مارسوا الزراعة بخبرة ومهارة

لكن هبوط مستوى النهر في تلك المنطقة في زمن الحق حـرمهم مـن              
ينهم ومزارعهم فاضطر قـسم مـنهم إلـى         المياه السيحية التي كانت تروي بسات     

مغادرة ديارهم والتوجه جنوباً، في حين أن القسم  اآلخر مـن الـسكان أخـذوا                
يستعينون بالنواعير في رفع المياه إلى حقولهم الزراعية مستخدمين القوى المائية           
المتولدة من الشالالت التي أحدثها هبوط قعر النهر في تـدوير هـذه النـواعير               

كمـا  . وهي ما تزال تستعمل حتى يومنا هذا في منطقة عانـه وراوه           الضخمة،  
  .كانت عليه في تلك األزمان السحيقة

أما الجماعات التي نزحت جنوباً فقد استقرت على ضفتي مجرى الفرات           
القديم غربي وجنوب غرب منطقة بغداد الحالية، وامتدت مزارعها حتى مدينـة            

ومن مدنها المهمة عدا    . ا شرقي مدينة بابل   كيلومتر) 15(الكائنة على بعد    ) كيش(
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عنـدما أسـست    -. ولم تكن هـذه الجماعـات     ). إكشاك(و) كوثا(و) أكد(كيش،  
 ليخطر ببالها أن    -.مستوطناتها على ضفتي نهر الفرات في هذه البقعة الخصيبة        

قومها سيصبحون بناة أقدم وأعظم إمبراطورية في تاريخ الحضارة اإلنـسـانية           
ية األكدية التي أسسها سرجون الكبير في القرن الرابع  والعشرين أي اإلمبراطور

التي أقامها، وقـد دام     ) آكد(قبل الميالد والتي سميت باآلكدية نسبة إلى عاصمته         
 قبل المـيالد وكـان      2230 إلى   2371حكمها زهاء قرن ونصف قرن من سنة        

ل زاغروس فاحتلت   انهيارها على يد القبائل الكونية الجبلية التي انحدرت من جبا         
  .بابل وقضت على الحكم اآلكدي في البالد

وقد شملت اإلمبراطورية األكدية  معظم الهالل الخصيب وعيالم وقسماً          
فضمت بالد آشور ومـا حولهـا       . من آسيا الصغرى إلى ساحل البحر المتوسط      

وامتـدت حتـى    ) قبائل زاغروس شمال العراق وشـرقية     (شماالً وبالد الكونين    
 من آسيا الصغرى حتى سـاحل البحـر المتوسـط ويـروى عـن      ضمت قسماً 

أما في الشرق فقد ضمت بالد العيالمين       . سرجـون أنه وصل إلى جزيرة كريت     
، ومن ضمنها مدينة السوس     )وهي المنطقة المعروفة اليوم بعربستان وخوزستان     (

عاصمـة العيالمين وقد أسس سرجون أسطوالً في الخليج العربي بعد اسـتيالئه          
لى الدويالت السومرية في جنوبي العراق فمخر البحر المعروف اليوم ببحـر            ع

العـرب ليضم جزره  إلى مملكته وهنا غسل يديه في مياه البحر كحاكم على اكد 
وكان أبرز ملوك هذه المملكة بعد سرجون حفيده الملـك فـرام سـين              . وسومر

  ).ملك األقاليم األربعة(الذي لقب نفسه ) م. ق2291-2255(

وكان اآلكديون قد برعوا في النحت والنقش فركزوا اهتمامهم في إظهار           
التفاصيل الدقيقة في األختام أكثر من اهتمامهم بالزخارف، فمن منحوتاتهم لـوح            

وقد عثر عليه في السوس من      ) بلوح الظفر (حفيد سرجون المعروف    ) فرام سين (
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ويعد . وفر في باريس   وهو محفوظ اآلن في متحف الل      1897بالد العيالمين سنة    
هذا اللوح من اعظم  األعمال الفنية في العالم القديم وهو أقدم عمل فني عظـيم                

نـرام  (ويصور هذا اللوح الملـك      . أخرجته  يد رجل من األقوام العربية القديمة       
وهو على رأس جيش أكدي في أعالي الجبال قاهراً قوماً يعرفـون باسـم               ) سين

كما عثر علـى أثـر      . للوح الشعار اآلكدي مكرراً   ويظهر في أعلى ا   ) لولوبين(
ضخم مصنوع من قطعة واحدة تمثل في الظاهر رأس سرجون الكبير أو نـرام              
سين بلحيته الكبيرة وعليه خوذة مصنوعة من معدن البرونز المخطوط بالحديـد            
ويعتبر هذا األثر من أجمل ما وصل إلينا من الصنع الدقيق في هذا الفـن مـن                 

  .ديةالعصور اآلك

ومما يذكر أن اآلكدين كانوا أول من ابتدعوا  نظام اإلمبراطورية  وذلك             
كمـا كـان    . فـي تعيين الحكام في األصقاع يحكمون فيها باسم الدولة اآلكديـة          

اآلكديون قد شاركوا في توطيد أركان الحضارة القائمة على الزراعة المرتكـزة            
لعراق وهي حضارة عربيـة   في ا- -Perennial Irrigationعلى الري الدائم 

وقـد سـماها    . أسسها العرب النازحون من الجزيرة العربية إلى ضفاف الفرات        
ويعد الباحثون بـالد    ) الحضارة النهرية (أو  ) الحضارة األروائية (بعض الباحثين   

  .ما بين النهرين الوطن األول لنظام الري الدائم هذا
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أو تمثل بحـسب    ) السامية( المسماة   تنتمي اللغة اآلكدية إلى أسرة اللغات     
 شاعت في بالد الرافـدين  -المجموعة الشرقية منها. التقسيم الجغرافي الشائع لها 

Mesopotania- -     م واستمر اسـتخدامها حتـى      . منذ منتصف األلف الثالث ق
  .وتنقسم إلى اآلكدية القديمة تليها البابلية واآلشورية. القرن األول الميالدي
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ديون لغتهم بالكتابة المسمارية  وقد كشفت التنقيبات األثرية         وقد كتب اآلك  
عن نصوص كثيرة منها في العراق وسورية وتركية وإيران ومصر، مما يـدل             

وقد تأثرت اآلكدية باللغة السومرية معجمياً وفي بنـاء         . عـلى انتشارها الواسع  
ظ الفاء  ولف) ث،ح،ذ،ض،ظ،ع،غ،هـ(الجملة وإهمال تدوين األصوات اإلحتكاكية      

ولكنها تشابهت أو تماثلت في معظم خصائصها مع  ) أ(لفظاً شديداً مجهوراً مطبقاً     
سائر اللغات الموصوفة بالسامية وال سيما العربية إذ تبدو الـصالت المعجميـة             

  .والنحوية بينهما كبيرة
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اسم مشتق من أناضولو، االسم التركي لشبه جزيرة آسيا الصغرى، وهي         
حدر نحو ابجة غربا، وترتفع شرقاً لتشكل منطقة جبلية عالية، وهنـاك            هضبة تن 

المزيد من السالسل الجبلية التي تفصلها إلى الشمال  والجنـوب عـن الـسهول          
الساحلية وقد ازدهرت في هذه المناطق الجغرافية والمناخية المختلفة حـضارات           

ة جسراً بـين الـشرق   متباينة ولكن منطقة األناضول قد باتت منذ االزمان الغابر 
  .والغرب والشمال والجنوب

وقد ازدهرت ثقافات العصر الحجري األعلى في الكهوف فـي منطقـة            
ولها صـالت شـرقية     ) م.ق7000 -13.000حوالي  ) (بلباسي وبلدببي (أنطاليا  

ويظهر الفخار في الطبقات المتأخرة جداً في بلدببي وكانت تقوم هناك تجارة في             
حا في العصر الحجري شبه الحديث، لكنه لم تكتشف بعـد           حجر األوبزيد مع أري   

وكل االستيطانات الزراعية المبكرة    . أية مواقع  في مركز األناضول لهذه الفترة       
النصف األول من األلف السابع  (-Hacilar–المعروفة غير فخارية مثل هاسيالر 

خان (و) م.النصف الثاني من األلف السابع ق     (وسويرد في جبال طوروس     ) م.ق
ويوجد الفخار في الطبقات المكتشفة فـي       . م. ق 6500الفترة الثالثة نحو    ) حسن
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جتل حيوك، كما أن الموقع يبين اقتصاداً حسن التطور مبنياً على التجارة وحياة             
خــان  (و) جتل حيوك الغربـي  (وتبين مواقع هاسيالرو    . مدنية ودينية منتظمة  

ـ      ) حسن أخر إلـى العـصر الحجـري       التحول من العصر الحجري الحديث المت
م، وهناك إلى الجنـوب مـن       .المعدني، وتأخذنا إلى منتصف األلف الخامس ق      

الممر الجبلي المهم عبر جبال طوروس تسلسل حـضاري فـي           ) بوابات فيليفيا (
الذي ) م. ق 6.000(ميرسيني يعود إلى األزمان األولى للعصر الحجري الحديث         

لتـي البـد أنهـا علـى الطريـق       يظهر صالت مع كل من الهضبة وسوريا وا       
  . التجـاري للحجر االويسيدي في األناضول الوسطى

الذي يعرف كذلك بالعصر النحاسي في      (وينقسم العصر البرونزي التالي     
 بنيت قلعـة صـغيرة علـى        Troyفعند طرواده   . إلى ثالث مراحل  ) األناضول

 هنـاك   وكانت) ثيرمي(وليسيوس و   ) يوليوجني(جزر ليمنوس     . الصخر البكر 
استيطانات إلى جانب منازل شيدت حسب خطة ميكارون مـع مقـابر خـارج              

  .الجدران

ويعود استيطان طروادة الثاني إلى المرحلة الثانيـة بمغـارات كبيـرة            
والمقابر الفنيـة فـي اآلكـاحيوك و خوروزتبـة         ) كنزبريام(وذخائر من الحلي    

لكنـه ) ميرسبني(في  وضريح السلطان بايز و التسلسل الحضاري لفيليفيا شحيح         
ذو أمثلة كثيرة في طوروس وبحلول المرحلة الثالثة ينقطع التفضيل األناضـولي          

عبـر  ) الـصليب األحمـر   (للفخار البسيط المحروق بظهور ما يسمى بـأواني         
األناضول، واآلنية الكبدوكية ذات الرسوم وال سيما في اليـشار، وبوغـازكوي            

وال يعـرف إال القليـل عـن العـصر          وكول نبه حيث يظهر الميكادون أيضاً       
البرونزي األول، عدا بعض اإلشارات إلى نصوص آكدية من وادي الرافدين وما 
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يذكره لنا الحثييون عن أسالفهم الخيسيون الذين كانوا يتكلمون بلغة لم تكن لهـا              
  .صلة معروفة، وعاشوا في المواقع التي احتلها فيما بعد الحثيون

 عشر تزودنا األلواح الكيدوكية ومن كـول نبـه          ولكن منذ القرن التاسع   
والمواقع األخرى معلومات عن مستعمرات التجار اآلشوريين المـستقرين فـي           

وقد ألقت النصوص   . م.التي دمرت في مستهل القرن الثامن عشر ق       . األناضول
في بوغازكوي الضوء على تاريخ المملكة الحثية القديمة واإلمبراطورية خـالل           

ولكن هناك معلومات أقل عن ممالك آرزاوا بجنوب غـرب          . م.ي  ق  األلف الثان 
م على أية حال كانت هناك حركة عامة        .ق1200لكن في حوالي    . كيزوانتا فيلفيا 

) شـعوب البحـر   (باتجاه الشرق إلى داخل األناضول من قبل قبائل عرفت بـ           
Seapeopleالتي سببت في اإلطاحة بالحثيين .  

لعصر المظلم لكنه عندما انجلى الموقف نجـد        وال يعرف إال القليل عن ا     
 أوربين جميعاً قد اسـتقروا فـي الغـرب          –الليسين والليدبين والكاربين الهندو     

والفرجنيين في وسط األناضول والحثيين في الجنوب الشرقي واالؤراتـين فـي            
 قبل الميالد استيطانات إغريقيـة علـى        1.000الشرق وكانت هناك منذ حوالي      

إلـى توسـيع    ) العـصبة األيونيـة   (عند ميليتوس وادى تأسـيس      ساحل  ابجة    
 األناضولية التي انتشرت أخيـراً فـي جميـع أرجـاء            –الحضـارة اإلغريقية   

  .األناضول
Âbjãþa@Z@ @

وهم قوم من العرب جاءوا من قلب شبه الجزيرة العربية واستقروا فـي             
ن السادس قبل الميالد    البادية التي تقع في شرقي المملكة األردنية الحالية منذ القر         

واحتلوا المناطق التي كانت تحت سيطرة الكنعانيين واآلراميـين كمـا احتلـوا             
ثم أنشأ هؤالء دولـة     . أراضى اآلدوميين في شبه جزيرة سيناء وجنوب فلسطين       
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األنباط العربية التي امتدت مستوطناتها في أوج توسعها من نهر الفـرات فـي              
وتنزل حتى تتصل بالبحر األحمر وبذلك تكون قـد         المنطقة المتاخمة لبالد الشام     

ضمت دمشق وسهل البقاع واألقسام الجنوبية والشرقية من فلـسطين وحـوران            
  .وأدوم ومدين وساحل البحر األحمر

ثم سرعان ما تحضروا وأخذوا يفلحون األرض ويزرعونهـا وأنـشئوا           
 فـي   في جنوب غربـي وادي موسـى      ) البتراء(المدن والقرى ومنها عاصمتهم     

شرقي األردن التي بلغت أوج ازدهارها في القرن الرابع  قبل المـيالد، وهكـذا     
صار النبط يمارسون مختلف الحرف وفي طليعتها االشـتغال بالتجـارة ونقـل             
البضائع بين مختلف األمكنة، فسيطروا على طرق القوافل التجارية فـي ذلـك             

 للبحر األحمـر  ومنهـا       الزمن وأهمها طريق اليمن والعربية الجنوبية الموازي      
كانت تتفرع الطريق إلى مصر والشام وغزة والمدن الفينيقية على البحر األبيض            

لنقـل  ) البتراء(وهناك طريق تجاري كان يصل الخليج العربي بمدينة         . المتوسط
بضائع الهند وما وراء الهند وحاصالت إيران والعربية الشرقية لتوزع منها في            

وقد تعلموا استغالل مناجم النحاس . حر األبيض المتوسطالشام ومصر وموانئ الب
في صنع المواد المهمة في مختلـف شـؤون         ) آدوم(والحديد القديمة في منطقة     

ومنها انتقلت المصنوعات النحاسية والحديدية المـصنوعة فـي بــالد           . الحياة
احل من سو ) اإلسفلت(اليونان والشام أو في البتراء إلى اليمن وكانوا يستخرجون          

البحر الميت  الشرقية فيحملونه إلى مصر لبيعه إلى المـصريين الـذين كـانوا               
يشترونه الستعماله في التحنيط وقد در على النبط أرباحاً فوق أرباح وزاد فـي              

  .ثروتهم المادية  فاكتنزوا الذهب والفضة بكميات كبيرة

ومن الحروب التي خاضها األنباط لتوسـيع نفـوذهم وسـلطانهم فـي             
ـرق االشتباك الذي وقع بينهم وبين الهيروديين في فلسطين في عهد الملـك             الش

 فيه واستولى على جنوب شرقي      -فانتصر األخير ) م. ق 90(النبطي عبادة األول    
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سورية بما فيها حوران وجبل الدروز ومن أشهر ملوك األنباط الحارث الثالـث             
لى فلسطين، فـتمكن   ع- في حملة قام بها-وقد تغلب هذا األخير   ) م. ق 87-62(

احتالل ) بومبي(وقد حاول الرومان بقيادة     . من محاصرة القدس واحتالل دمشق    
بـالد األنباط ولكن الملك الحارث الثالث استطاع الصمود في وجههم واالحتفاظ           
بنفـوذه في جنوب فلسطين  وشرقي األردن وجنوب شرقي سـورية وشـمال             

باط والرومان  مادامت البتراء المحطة      الجزيرة وقد ظلت العالقات طيبة بين األن      
الرئيسة على طريق القوافل التجارية حتى تضاءلت أهميتها علـى أثـر تحـول          
طريق التجارة الخارجية المار بغربي الجزيرة إلى العراق مما أدى إلى أن تفقـد         

  .البتراء أهميتها كمركز يعتمد على التجارة الغربية

اجان حملة ضد األنباط احتلت فيها      م أرسل اإلمبراطور تر   106وفي سنة     
البتراء دون مقاومة، وبسقوط البتراء بيد الرومان فقضي علـى دولـة األنبـاط              
وجعلت بالدها جزءاً من المقاطعة العربية التي أنشأها الرومـان فـي الطـرف              

وفي األخبار التي . الجنوبي من سورية  للحماية من هجمات بدو الجزيرة العربية    
 سنة في الفتـرة     275وك األنباط  أسماء أحد عشر ملكاً حكموا         وصلتنا عن المل  
  .م106م وسنة . ق169الممتدة بين سنة 

لقد اقتبس النبط من اآلراميين ثقافتهم وكتبوا بكتابتهم وتأثروا بلغتهم حتى        
ولهجتهم العربية األصلية التي كانوا يتكلمون بها فلم يعثر         . غلبت اآلرامية عليهم  
لة منها، أما الفن النبطي فهو فن محلي متأثر بفـن جنـوبي      إال على نصوص قلي   

الجزيرة العربية وبالد الرافدين وقد طبع بطابع هلنستي خاصـة مـن مدرسـة              
اإلسكندرية والمدرسة السورية نتيجة للقرب الجغرافـي والعالقـات الـسياسية           

لعمارة واالقتصادية المشتبكة وتجلى الفن النبطي أكثر ما تجلى في العمارة  وفن ا  
تركز معظمه في البتراء وتجلى بنحت الصخر الرملي الجميل وإنشاء األوابد في            
أعماقه أو على ذراه حتى لو كانت معابد أو مسارح وقد برز الفن النبطي خاصة               
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بنحت واجهات معمارية زخرفية رشيقة بديعة لالوابد، وأكثرها من المدافن وقـد            
 تيجان األعمدة فيه اختـزال وجمـال،        أبدع فن العمارة النبطي طرزا جديدة من      

  .انتشر في المنطقة النبطية كلها

ومنذ أن أطلع بدو وادي موسى الرحالة السويسرى بوركهـارت علـى            
وأول أعمـال   .  بدا اهتمام العلماء باألنباط ينمـو بـاطراد        – 1812البتراء عام   

 اليـوم    واتسعت التنقيبات  1929التنقيب األثرى قام بها هو رسفلد وكونوي عام         
كثيراً وشملت العدد األكبر من مراكز األنباط قرب بلدة قنوات في جبل العـرب              

وينفـذ هـذه األعمـال      . في العربية السعودية  ) مدائن صالح (حتى واحة الحجر  
  .اختصاصيون بينهم الكثير من اآلثاريين العرب

bØãþaZ@ @

  مثلهم في ذلك مثل األزتيـك      -ظهر األنكا على مسرح التاريخ متأخرين     
وصعدوا إلى مركز القوة بسرعة وأسسوا واحـدة  مـن أعظـم             . في المكسيك 

. لكنهم خضعوا بسرعة لجماعة من المغـامرين األسـبان        . إمبراطوريات العالم 
. وكانت إمبراطوريتهم إمبراطورية حقيقية على نسق إمبراطوريات العالم القديم        

 كريـستوف   وكانت الوحيدة من هذا الطراز في تاريخ أمريكـا قبـل اكتـشاف            
إال أن هذه اإلمبراطورية، على خـالف إمبراطوريـات العـالم           . كولمبوس لها   

لم تترك في بيرو أي سجالت تاريخية معاصـرة ، إذ لـم يكـن لـدى                 . القديم
البيروفين نظام للكتابة، وكل ما هو موجود من المعلومات عنهم ال يتعـدى مـا               

  .سجله المؤرخون اإلسبان عن تقاليدهم  بعد الفتح

وحسبما جاء في القصص األسطورية المتواترة كان الثمانيـة أبـاطرة           
 مانكوكاياك، وسينغى روكا، ولوك يوبانكوى، ومايتاكاباك وكاباك        –األوائل هم   

وظن أن تاريخ حكم    . يوبانكوى، وانكاروكا، وياهوار هواكاك، وفيراكوتشا، أنكا     
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اآلراء الحديثة، كـان وبعد قرنين، طبقاً ألحسن . م1200أولهم يرجع إلى حوالي 
وكان مركز حكمهم فـي     . األنكا ال يزالون مجرد إحدى القبائل الصغيرة الكثيرة       

  .كوزكو ولم تتجاوز فتوحاتهم المناطق المجاورة لهم مباشرة

بدأ انفجار ) 1438في حوالي (وباعتالء ابن ياتشل انكايو بانكوى العرش 
كانت جيـوش   ) م1493ي حوالي   ف(توسع االنكا إذ عندما مات توبا  ابن ياتشل          

األنكا قد أخضعت كل شعوب األنديز والشعوب الساحلية من كويتو في أكوادور            
-1493(إلى جنوب سانتياجو في شيلي ثم وسع ابن توباانيكا، هوايانـا كابـاك              

حدود إمبراطورية أنكا قليالً في أكوادور إلى الحدود الحالية لكولمبيـا           ) م1525
)  كيلو متـر   4023(ميل  2500كا في ذلك الوقت أكثر من       فامتدت إمبراطورية أن  

 973000( ميل مربع    380000من الشمال إلى الجنوب وبلغت مساحتها حوالي        
 هواسكار واتاهوالبا علـى اعـتالء       –ثم تقاتل ابنا هواياناكاباك     ) كيلومتر مربع 

يضاً كما أعدم أ  . وقتل هواسكار بعد هزيمته بناء على أمر أخيه أتاهوالبا        . العرش
أتاهوالبا على يد بيزارو، وإذ مات عائلها سقطت إمبراطورية االنكا لقمة سائغة            

  . رجالً فقط180في يد الجيش اإلسباني الذي كان يتكون من 

وكان نظام الحكم في إمبراطورية أنكا مزيجاً  غربياً مـن االشـتراكية             
 منتجاتها ملكاً فقد كانت األرض ومعظم ) حكم رجال الدين  (والملكية والثبوقراطية   

وقسمت األرض الزراعية إلى ثالثة أقسام قسم       . للدولة التي قسمتها على السكان    
وأعطى لكل عائلة نصيب من األرض . لإلمبراطور، وقسم للكنيسة وقسم لألهالي    

مبتدئين بأراضي  . على أن يزرع األهالي كل األراضي     . حسب حجمها وحاجاتها  
وكانت المحاصيل من   . لخاصة بصفة مشتركة  اآللهة واإلمبراطور ثم بأراضيهم ا    

األراضي العامة تجمع وتوضع في مخازن لسد حاجات الكهنـة، واألشـراف،             
وضباط اإلدارة، والجيش وبعض األشخاص الذين كانت الدولـة تعـولهم مثـل             
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أما الباقي فكـان يحفـظ فـي        . العجزة والمسنين الذين ليست لهم صالت عائلية      
وبهـذا  . محصول أو غير ذلك من المفاجآت الطارئـة     مخازن تأميناً ضد عجز ال    

لكنها في نفـس الوقـت ربطـتهم        . النظام كانت الدولة تؤمن شعبها ضد الجوع      
وكان على كل رجل أن يؤدي قدراً معينـاً مـن       . باألرض وحفظت نظامهم بدقة   

بدالً من الضرائب وذلك في األعمال العامة مثل تعبيد الطرق أو . الخدمة كل سنة 
  mitaفي الجيش أو في المناجم وكانت هذه الخدمة اإلجبارية تسمى ميتاً العمل 

وقد أعفى من هذه الخدمة بعض الصناع الذين كانت الدولة تعولهم وكانت كـل              
 وهـو   puricوكانت وحدة السكان لديهم البيوريـك  . أعمالهم ملكاً لإلمبراطور

  .القادر جسمانيا ورب األسرة. الرجل المتوسط السن

 رأس الهرم الحكومي كان يجلس اإلمبراطـور اإللهـي، سـليل            وعلى
الشمس، ذو الشخصية المقدسة، ويأتي تحته بترتيـب تنـازلي أفـراد العائلـة              

وموظفـون  . Curacaالمالكـة، واألشراف، وحكام أقاليم عرفوا باسم كوراكـا         
اصغر كرؤوساء لمجموعات من الرجال ذات أعداد عشرية تصل في أدناها إلى            

وكان لكل من هؤالء واجبات معروفة ومحددة وكـانوا         . عشرة بيوريكان رئيس  
وكـان  . يعاقبون عقاباً صارماً إذا ما قسوا على الرجال الذين كانوا تحت إدارتهم    

وكانت وظيفته وراثية وقد أجريت عمليات      . اإلمبراطور يتمتع بأطيب كل شيء    
لى حبـال ذات عقـد      وكانت نتائج التعداد تسجل ع    . تعداد السكان بصفة منتظمة   

وكـان  . وترسل إلى العاصمة كوزكو لحفظها في األرشيف      . عرفت باسم كوبيو  
  .هذا التسجيل هو نظام التسجيل الوحيد الذي عرف لديهم

وكان أحد أسباب السالم النسبي في إمبراطورية اإلنكا اتباع نظام المتيما           
Mitma          ل أمـاكنهم    الذي كان يقضي بإبعاد المشاغبين إلى مناطق أخرى وشـغ
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بأناس من المستعمرات من الذين ألغوا نظام حكم األنكا وعاداتهم، كمـا لجئـوا              
  .مراراً إلى توزيع جزء من سكان المناطق المزدحمة إلى مناطق قليلة السكان

وهم أسالف الكونشو الحـاليين     . وكان األنكا من الهنود الحمر الخالصين     
ولم يكن ثمة تعليم نظـامي      . الم القديم وال تَمتْ لغتهم بصلة إلى أي من لغات الع        

وكان تعدد الزوجات قاصراً على األشراف غير أن الزوجة         . إال ألبناء األشراف  
  .األولى فقط هي التي كانت تحمل رتبة زوجها

وقد عبدوا طرقاً بديعة عبرت أجزاء اإلمبراطورية، سارت عليها بسرعة  
ولم تكن  .  الرسائل أو الطرود   كبيرة جيوش المشاة ودوريات للسعاة الذين حملوا      

وأقاموا مبان بديعة بدون استعمال مالط، إذ       . العربات ذات العجل معروفة لديهم    
كانت الكتل الصخرية تثبت في أماكنها بفضل ثقلها، ويقدر وزن بعض هذه الكتل             

  . في قلعة ماكساهوامان  في مدينة كوزكو بأكثر من مائة طن

ئمـاً فـي إقامـة احتفـاالت العبـادة          وكان الكهنة عددين ومشغولين دا    
وطقوس التأليه، واستشارة العرافين بوحي اآللهة، وتقديم الذبائح وكان . الدوريـة

وكان معبودهم األعظم هو الشمس، إال أنهم عبدوا مجموعة         . تقديم الذبائح نادراً  
وكان في كل مركز للعبادة معبده الشمسي  وكهنته وعذارى          . من األلهه الصغيرة  

  . سالشم

وكانت ثمة مئات من األماكن المقدمة التـي عرفـت باسـم هواكـاس              
Huacas             وربما كان بعض الكهنة أصالً أطباء أو جراحين وقد أجروا عمليـات 

ولـذلك  . وكانوا يعتقدون أن المرض كان نتيجة لعمل الخطيئـة        . جراحية عامة 
  .فـإن عالجها كان باالعتراف والتوبة
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 تعد من وأعظم األبنيـة التـي شـادها          –ارية قديمة   األهرام أوابد معم  
كانت تستخدم مدافن ملكية، وأشـهرها أهـرام        . اإلنسـان  في العصور القديمة    

وهي من خصائص الحضارة المصرية على الرغم من اكتشاف         . الجيزة بمصـر 
  .أهرامات في القارة األمريكية تعود إلى حضارة االزتيك والمايا

رتفع عليها أربعة جوانب مثلثة تميل إلى الـداخل         وللهرم قاعدة مربعة ت   
وكل جانب منها يقابل  جهة مـن        . كلما ارتفع البناء إلى أن تلتقي عند قمة الهرم        

وللهرم وظيفة جنازية دفينة كـان مخصـصاً للملـوك          . الجهات األربع األصلية  
الغة ومع أنه كان يشاد مقبرة إال أن المب. حصراُ ثم سرى ذلك على الملكات أيضاً   

وإمداد روحه  . في حجمه كانت تهدف إلى تعظيم الطبيعة اإللهية المزعومة للملك         
  .بوسيلة رمزية على شكل سلم صاعد باذخ يرقى به إلى إله الشمس

لقد أثرت عقيدة المصري القديم وإيمانه بالحياة بعد الموت فـي تطـور             
 تختلـف عـن     إذ كانت الحياة األخرى ال    .شكل القبر وصوالً إلى الشكل الهرمي     

وكان ال بد من الحفاظ على الجسد سليماً حتى تعـود لـه             . حياته الدنيوية كثيراً  
كما كان البد من بناء قبر وتزويده بمستلزمات الحياة اليوميـة لتـأمين             . الروح

  ).بيت األبدية(متطلبات الميت ومساعدته على الحياة بعد الموت وكان يسمى 

تديرة غير عميقة ثم صـار بعـضه   بدأ القبر يشكل حفرة بيضوية أو مس   
ومـع  . قسمين أحدهما لألثاث الجنائزي   : مستطيالً، ويسقف بفروع الشجر ويقسم    

مطلع عصر االمرات تطور القبر الملكي وصار الفرق شاسعاً بين قبور األفراد            
إذ تألفت مقابر ملوك األسرتين األولـى والثانيـة فـي سـقارة      . والقبور الملكية 

فن تحت سطح األرض تحيط بها حجرات أخرى ومخـازن          الشمالية من حجرة د   
وكان يعلوها فوق سطح األرض بناء مستطيل كبيـر الحجـم           . األثاث الجنائزي 
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وتكسى . شبيه بالمصاطب التي يبنيها القرويون في مصر أمام بيوتهم وفي داخلها         
  .وتزينها قولبات مسننة أو مشكاوات. بمالط طيني وطالء كلسي أبيض

أول من بنـى قبـراً      ) م. ق 2780(س األسرة الثالثة،    ويعد زوسر مؤس  
هرمـي الشكل فقد أوكل للمعمار ايمحوتب رئيس كهنة عين شمس بناء مجمـع              

فبنى حجرة الدفن وملحقاتهـا تحـت سـطح         . معماري ضخم في منطقة سقارة    
  .األرض وكان يتوصل إليها بصعوبة عبر نفق هابط طويل

عة فوقها خمس مصاطب    وعلى مستوى سطح األرض بنى مصطبة مرب      
إضافية تقل مساحة الواحدة عن سابقتها كلما ارتفع المبنى، حتى صـار المبنـى              

وكان المجموع مـصنوعاً مـن      . على شكل هرم مؤلف من ست درجات كبيرة       
ثم أحيط كله بسور مزين بمشكاوات واستمر بناء المقابر     . األحجار الكلسية الجيدة  

رم سخم خت الذي كان سيبلغ سبع طبقات        على الشكل الهرمي المدرج، فهناك ه     
وهرم زاوية العريان شمال الجيزة الذي كان  مقدرا له أن يـصل             . لو تـم بناؤه  

وهرم ميدوم جنوب سقارة، وهي جميعاً من عصر األسرة . إلى سبع طبقات أيضاً
  .الثالثة

ويعد سنغرو أول ملوك األسرة الرابعة، أول من بنى هرماً حقيقياً غيـر             
م ويبدو أن   . ق 2680قد أمر ببنائه في منطقة دهشور جنوب سقارة عام          مدرج، ف 

ثانيـة،  31 درجة و    54المعماريين أخطئوا في حساب زاوية الميالن التي كانت         
م أدركوا أن االرتفاع الذي سيصلون إليه سيكون        49وبعد أن وصلوا إلى ارتفاع      

ثانيـة وأكملـوا    21 درجة و    43أكبر من احتمال القاعدة، فصغروا الزاوية إلى        
م لكن أضالعه بدت منحنية عند نقطة تغير الزاويـة          101.15البناء حتى ارتفاع    

مما دعا سنغرو لبناء هرم آخر إلى الشمال منـه بزاويـة            . فدعي الهرم المنحني  
.  ثوان، وبنوا هرماً  صحيح النسب حاد الزوايا       4 درجة و    42بدايتها أصغر هي    
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م األحمر، وقد حقق هذان الهرمـان تقـدماً         سمي بالهر . م99وصل ارتفاعه إلى    
كبيراً فـي نطاق العمارة بالحجر الكبير وتحويه مكان غرفـة الـدفن، وزيـادة             
مساحة قاعدة الهرم، إذ تبلغ مساحة قاعدة الهرم األحمر ثالثة أضعاف قاعدة هرم 

  .ذو مسر المدرج، وكانا فاتحة عصر معماري جديد استمر عشرة قرون

م ضخامة واتقانا وروعة وأعالها ذروة في زمن األسرة         بني أكثر األهرا  
وهو هرم خوفو، ويليه أهرام خفـرع ومنكـاورع         ) م.ق2600-2680(الرابعة  

أما ملوك  . وقد عدها اإلغريق من عجائب الدنيا  السبع       . وجدفرع في أبو رواش   
فقد عادوا إلى إنشاء مقـابرهم       ) م.ق2420 -2600(األسرة الخامسة والسادسة    

طقة سقارة، وكانت أهرامهم أكثر تواضعاً، فلم تزد أهرام الملوك أو نـاس             في من 
  . امتدادا75ًم ارتفاعاً و60وتيتي وببي األول ومرنرع وببي الثاني على 

لقد شاعت األهرام في مصر وانتشرت في مناطق كثيـرة، والمعـروف          
لمزيـد   هرماً، ومن المؤكد أن الرمال ما زالت تغيب ا         70منها اليوم ينوف على     

منها وتقسم األهرام في مصر إلى عشر مجموعات من الشمال إلى الجنوب وهي             
. أقصاها مجموعة أبي رواش   ). منفيس(ما بقي من جبانة العاصمة القديمة منف        

وبعدها مجموعة الجيزة وفيها الهرم األكبر وتسعة أهرام أخرى، وتليها جنوبـاً            
صـير ثـم مجموعـة سـقارة        مجموعة أهرام زاوية العريان، ثم مجموعة أبو        

وثامنـة  . أما المجموعة السابعة فهي أهرام دهشور     . الشماليـة وسقارة الجنوبية  
وآخر المجموعات هي   . وبعدها مجموعة اللشت  . المجموعات هي أهرام مزغونة   

  .مجموعة ميدوم

وتعود أهرام محافظة الفيوم إلى األسرة الثانية عشرة، وتوحيـد أهـرام            
كما تشاهد بعض األهـرام فـي شـمالي      . ة من مصر  فـي مناطق أخرى متفرق   

وقد قلد أحد األباطرة الرومان ملوك . السودان تسمى األهرام األثيوبية أو الكوشية 
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وثمة من يعتقد أن أهرام حـضارة األزتيـك         . مصـر، فأنشأ له هرماً في روما     
  .متأثرة بأهرام مصر
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، حيث ينبع نهـر     "وان"ة  مملكة تركزت في السهول المرتفعة حول بحير      
الفرات تحيطها جبال شرق األناضول التي يطل عليها جبل أرارات ويظهر االسم 

إال أنه يبدو أن األورارتين كانوا سليلـي       . م.ألول مرة في القرن الثالث عشر ق      
م، عندما  .الحوريين الذين كانوا قد أقاموا في المنطقة خالل معظم األلف الثاني ق           

طقة بأراضي  نيري وكانت مملكة اورارتو قائمة فـي نهايـة            كانت تعرف المن  
م، وأخذت قوتها المتزايدة تهدد طريق اآلشوريين إلـى المـواد           .القرن العاشر ق  

وتوسـعت  . وال سيما المعادن، ولهذا كانت القوتان في حرب مـستمرة           . األولية
نيـوا،  في عهد م  " وان"المملكة االورارتورية  خارج موطنها األصلي في بحيرة         

  .اركثيثي، ساردوري وروما

، وفي  )آرين برد، كارميربلر  (ولقد تم التنقيب عن مواقع مهمة في ارمينا         
باتنوس وكوفس نبه وكاياليدري واديلسيفاس     " (وان"وحول بحيرة   ) باستام(إيران  
  .أو في التون نبه إلى الشرق) ووان

بيعية جيدة  وكان األورارتيون يختارون مواقع استراتيجية ذات دفاعات ط       
ومنافذ إلى تجهيزات الماء، وكانت هذه المواقع محصنة ومجهزة بأبراج ومخازن      
معقدة وقبور منحوتة في الحجر، ومبان ذات أعمدة ومعابد مربعة أشهرها معبد             
خالدي في مصاسير، والتي صورت على منحوتات آشورية بارزة بعد أن كـان             

يتم تحديد موقع مصاسير بـصورة  م، ولم . ق 714اآلشوريين قد نهبوها في عام      
دقيقة، إال أن قوائم الغنائم تعطي دليالً على ثروة أورارتوية، وتظهـر األسـلحة           
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والدروع البرونزية، والمراجل ولوازم األثـاث واللوحـات والقطـع الخـشبية            
  .المزخرفة فنا انتقائياً يجمع بين التقاليد اآلشورية وفن تشكيل الحيوانات للسهوب

رارتوريون الخط المسماري لكتابة لغتهم التي تبدو انها لهجة         وتبنى األو 
حورية متأخرة، وقد حلت رموزها وذلك بعد اكتشاف نقوش ثنائية اللغة في كول             

وكان الفخار األورارني يتألف غالباً من آنيـة حمـراء رائعـة            . شن وطوبزاوه 
ني مـن   مصقولة، وهناك جرار هائلة في كثير من المواقع، وقد أدى الضغط اآل           

  .م. ق590السيميريني ، والفريجيين والسكثيين إلى زوال المملكة في نحو 
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تضم مناطقهم كال مـن الـساحل       . وهم سكان حوض بحر إيجة القدماء       
الغربي آلسيا الصغرى والمنطقة الشرقية والجنوبية من بـالد اليونـان القاريـة        

 األسـاطير أن االسـم العـام        وتذكر. أو معظم جزر بحر إيجة    ) اليونان اليوم (
) طروادة وكريت وموكيناي(للحضارة أطلق على أهم المراكز الحضارية اإليجية 
ملك أثينة الـذي    ) ايجيوس(ألطاللها  على بحر إيجة الذي سمي كذلك نسبة إلى           

ألقى بنفسه في هذا البحر حزنا على ابنة ثيسيوس الذي لم يعد من كريث بعد قتال 
  ).الميتوثوروس(

د خلف اإليجيون من مناطقهم ثالث حضارات استغرقت المرحلة مـن           لق
نـسبة إلـى    ) الكرينية(م كان أولها في كريت، وعرفت باسم        .ق1000 -3000

، )مينـوس (نسبة إلى ملوكها، الذين حمل كل منهم لقـب          ) المنيوية(الجزيرة أو   
ز  في منطقة البلوبوني   Mycenae  أو ميسيني     Mykenaeوثانيهما في موكيناي    

وتمثل كل واحدة من هذه     . والثالثة في طروادة  . من جنوبي بالد اإلغريق القارية    
  .المدن الحضارة اإليجية التي تبعت لها المدينة زمنياً في عصر ازدهارها
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لم تكن المعلومات عن حضارة اإليجين متيسرة حتى أواخر القرن التاسع           
ة ناجحة كشف بنتيجتهـا     عشر حين قام األثري األلماني هاينريش شليمان بمحاول       

النقاب عن أطالل طروادة العتقاده الراسخ بأن ما ذكره هوميروس عنهـا فـي              
وقد حفـزت نتـائج عمـل    . الياذته ليس أسطورة كما كان  يعتقد في ذلك الزمن   

، وبعد ذلك في موقع مدينة موكيناي بـين         1870شليمان في موقع طرواده سنة      
رين على استجالء حقيقة أن هنـاك       ، حفزت غيره من األث    1878 -1876عامي  

جذوراً فعلية وراء األشعار الهوميرية، وقام عدد منهم، أشـهرهم ارثرايغـانس            
وقد أفلحت جهود إيفـانس  . بالتنقيب في مواضع متعددة من مناطق البحر اإليجي   

 في الكشف عن قصر كنوسوس أو قصر الالبورنث         1905-1900في المدة من    
  .ة كريتفي مدينة كنوسوس  في جزير

ويتبين من الدراسات األنثروبولوجية واألثرية التي جرت، منـذ مطلـع           
القرن العشرين على الموجودات التي عثر عليها في المراكز الثالثة أن سـكان             
المناطق اإليجية كانوا من ساللة البحر المتوسط ذوي الجماجم المـستطيلة وان            

مرت مزدهرة في كريت    حضارتهم ارتبطت بالعصر الحجري الحديث وأنها است      
م حين قضت عليها غزوة خارجيـة كمـا اسـتمرت           . ق 1400حتى نحو سنة    

م تقريباً حـين قـام الموكينيـون مـن          .ق1250مزدهرة في طروادة حتى سنة      
موكيناي و باقي أرجاء بالد اليونان على البر األوروبي بالقـضاء علـى هـذه               

وأخيـراً تعـرض    . المدينة نتيجة الحروب المعروفة باسـم حـروب طـرواده         
م لغـزو  . ق1150الموكينيون وباقي سكان بالد اإلغريق أنفـسهم نحـو سـنة      

  .الدوريين الذين  قضوا على آخر ورثة الحضارة اإليجية
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موقع في مصر في بالد النوبة السفلى قرب الحدود السودانية، على بعد            
خر الرملـي   كم إلى الجنوب الغربي من أسوان، وهو جرف جبلي من الص          280

وهو اآلن علـى  (الضارب إلى الحمرة ينتصب بشموخ على الضفة الغربية للنيل    
أنشىء فيه لرعمسيس الثـاني،     ) الشاطئ الغربي لبحيرة ناصر وراء السد العالي      

ثالث فراعنة األسرة المصرية التاسعة عشرة، معبـدان محفـوران فـي قلـب              
ية عليهـا وترسـيخاً لربوبتـه       الصخـر، إعماراً للنوبة وتعزيزاً للسيادة المصر     

وقد أنجز هذان المعبـدان نحـو سـنة         . وتخليداً للنصر على الحثيين في قادش     
معبد أبو  (ويسميان في العادة    . م وكانا مـن أعظم معابد مصر القديمة      .ق1260

وكالهما اكثر سعة وفخامة مـن كـل        ) معبد أبو سمبل الصغير   (و) سمبل الكبير 
 كل العصور، يروعان بقوة عمارتهمـا وحـسن         المعابد الصخرية المصرية في   

  .نسبهما وفخامة تماثيلهما وجمال ما يحلي جدرانهما من نقوش

م، ويدخل المعبد في 38م وعرضها 33فالمعبد الكبير يبلغ ارتفاع واجهته 
نحتت في الواجهة أربعة تماثيل عمالقة لرعمسيس مجـسداً  . م63الصخر مسافة   

والقسم العلوي من أحـدها مكـسور،      . م20اثيل  األرباب ويبلغ طول كل من التم     
وعلى الرغم من فخامة هذه التماثيل فقد أبدع المثال في نحـت مالمـح الوجـه                

وفوق التماثيـل نطـاق     . الوسيم واالبتسامة الدقيقة التي تستقبل الشمس المشرقة      
ويأتي فوق ذلك إفريز مـن األفـاعي       . نقشت فيه أسماء رعمسيس الثاني وألقابه     

ة، ويليه إفريز منحوت يمثل قردة على نسق واحد، ترفع أذرعتها مهللـة             المقدم
. للشمس المشرقة وفوق البوابة التي تتوسط الواجهة تمثال للرب رع حور أخني           

يدخل أول شعاع مـن أشعة    ) هليوبولسي(وبجانب أرجل التماثيل رب مدينة أون       
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لفرعون من الظلمـات  الشمس المشرقة لقدس األقداس مضيئاً  التماثيل ومخرجاً ا       
  ). تشرين األول20 شباط و 20(مرتين في كل عام 

 م إلى الشمال من المعبد الكبيـر        150أما المعبد الصغير يقع على نحو       
واجهته مزينة بستة تماثيل أربعة منها لرعمسيس الثاني واآلخران لزوجته الملكة           

دخل إلى قاعـة    يعبر المرء من الم   . العظمى نفرتاري الموحدة مع الربة حتحور     
وعلى بقية الجوانب   ) الطيبة(معمدة، يزين أعمدتها من األمام رأس الربة حتحور       

أما الجدران فهي حافلة بمناظر من حيـاة  . شاهد الملك والملكة ومختلف األرباب    
ومنها مشاهد تحكي قيامه مع نفرتاري بتقـديم القـرابين مـن الزهـور              . الملك

ئمة قاعة ثانية يوجد علـى جـدرانها أيـضاً          وتلي هذه القا  . واألطعمة واألشربة 
مشاهد تمثل الملك  وزوجته في حضرة األرباب وأخيراً يصل المرء إلى قـدس              

  .األقداس فيقابل في الصدر تمثاالً للربه حتحور

كان هذان المعبدان مهددين بالغمر كغيرهما من المعابد المماثلة في بالد           
 في إنقاذ تلـك المعابـد،       1955فكير عام   النوبة عند إنشاء السد العالي، وبدأ الت      

 طرحت عدة   1959وفي سنة   ) مشروع إنقاذ آثار النوبة    (1958ووضع في عام    
 نداء عن طريق اليونـسكو لكـل        1960ووجه في عام    . حلول لحماية المعبدين  

 تبنت الحكومة المصرية 1963وفي عام . المهتمين في العالم للمشاركة في اإلنقاذ
ات المعنية أسلوب تقطيع المعبدين ونقلهما إلى مكانهما الحـالي          واليونسكو والهيئ 

م فوق المستوى السابق وبدأت األعمال فـي      65فوق جبل أبو سمبل على ارتفاع       
العام نفسه وشارك فيها ما يقارب من خمسين دولة وهيئة أثرية مـع اليونـسكو               

  .ومصر

ضم محطة  وأصبح موقع أبو سمبل مركزا سياحياً من الدرجة األولى، وي         
. توليد الكهرباء ومحطة لتصفية الماء وفنادق ونواد ومؤسسات رسمية وغير ذلك          
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والمعبدان يقومان اآلن على شاطئ بحيرة ناصر يواجهان أشعة الـشمس التـي             
  .تشرق عليهما كل صباح

Þì�a@ìicZ@ @

هو االسم الذي أطلق على كائن مكون من جسم أسد ورأس إنسان وقـد              
أبو الهول العظيم في الجيزة يرجع تاريخـه إلـى   (مصر نشأ على ما يحتمل في   

وتوجد أمثلة أخرى في طيبة حيث قد اصطفت علـى جـانبي            ). األسرة الرابعة 
) أبـو الهـول   (والكلمة العربية   . الطريق الموصل بين المعابد وتماثيل أبو الهول      

وحمور هـو اإللـه   ) مكان حور(أي ) بوحور(مشتقة من اللغة المصرية القديمة    
  . الذي يرمز إليه تمثال أبو الهول)  أخت– أم –مور ح(

وتماثيل أبو الهول اإلغريقية تختلف عن تماثيل أبو الهول المصرية فـي      
كما وجدت تماثيل أبو الهول في الفن اآلشوري والفينيقـي وآسـيا            . أنها مجنحة 

وعلى قطع الحلي الفارسية وهي شائعة أيـضاً فـي الفـن المينـوي              . وقبرص
وترى تماثيل اخـرى  . ي العاج والعظم وعلى الزجاج وصفائح الذهب     ومنحوته ف 

 Metopes وعلى جهات  Amyclaeألبو الهول على عرش أبو للوني اميكالي 
 وعلى تمثال أثينا في البارثنون وعلى عرش زيـوس فـي            Selinusفي سيليني   

  .أولمبيا
‘ë‡îicZ@ @

اشـتق مـن    أبيدوس مدينة مدافن اثرية مقدسة في مصر واسمها يوناني          
 ويعـرف   ABOT وهو بالقبطيـة آبـوت       ABDUاالسم المصري القديم آبدو     

  ).العرابة المدفونة(موقعها اليوم باسم 
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تعد أبيدوس من أهم المواقع األثرية التي تعود إلى فجر التاريخ المصري           
القديم لمكانتها الدينية المقدسة واألعمال الفنية المدهشة التي خلفها أوائل الملـوك            

وقد ترافق تاريخها السياسي والديني مع تاريخ مصرفي في كـل           . راعنة فيها الف
  .مراحله القديمة

تقع أبيدوس في أقصى جنوبي الصعيد المصري على حافة الصحراء إلى    
الغرب من نهر النيل بالقرب من مدينة البليانة بمحافظة سوهاج وكانـت قـديماً              

) طيبة(جه القبلي الذي كانت مدينة ثني       واحدة من بالد اإلقليم الثامن من أقاليم الو       
ويرجع أن ثني هذه تقع في مكان ما قريباً مـن أبيـدوس أو أنهـا                . عاصمة له 

  .الواقعة في جوار جرجا) مدفن أثري(قـرب البربا 

كشفت التنقيبات األثرية التي قامت في القرن التاسع عشر فـي موقـع             
إلى ملوك األسرة األولى    أبيدوس عن مجموعة مدافن مزدوجة ترجع في الغالب         

المصرية  وبعض ملوك األسرة الثانية، وقد أثيرت التساؤالت حول صحة هـذا             
الزعم حين كشفت في سقارة في شمالي مصر عن قبور أكبـر حجمـاً وأغنـى          
عمارة من تلك التي في أبيدوس وتحمل األسماء الملكية نفـسها التـي لملـوك               

أن ملوك األسرتين األولى والثانية كانوا هاتيـن األسرتين ويعتقد بعض األثاريين 
ينتسبون إلى مدينة ثني المذكورة وأنهم بنوا مقابرهم الحقيقية في سقارة وأقـاموا           

وألنهم إليها ينتسبون وال ينفي هـذا أن   . أضرحة لهم في أبيدوس لقداستها عندهم     
ـ              ع يكون بعض فراعنة األسرة الثانية قد دفنوا هناك، حيث يوجد مدفن لهم مرتف

  .من اآلجر عند الطرف الشمالي الغربي لمنطقة المدافن

 أمنتجو رئيس أهل الغرب الـرب الحـارس لمدينـة           –يعد اإلله خنتي    
وقد انتقلت . وكان يصور على هيئة ابن آوى   . المدافن أبيدوس في المملكة القديمة    

دته عبادته تدريجياً منذ عهد األسرة الخامسة إلى اإلله اوزيريس، الذي احتلت عبا           
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أعظم منزلة في الديانة المصرية القديمة والمعروف من أسطورة أوزيريس أنـه            
وادعت مناطق كثيرة   . قتل وقطع جسده إرباً بعثرت في أماكن مختلفة من مصر         

أما ابيدوس فكان لهـا شـرف       . منها شرف احتوائها على أجزاء من ذلك الجسد       
 دجـر أحـد ملـوك       وترسخ االعتقاد بأن مدفن الملـك     . احتواء رأس أوزيريس  

وغـدت أبيـدوس منـذ أوائـل        . األسـرة األولى هو الذي دفن فيه ذلك الرأس       
عصـر األسرة السادسة محجاً ألتقياء المصريين القدماء ويسعى كل واحد منهم           

أما من لم . مجاوراً لضريح أوزيريس رب الحياة الثانية. إلى أن يدفن في أبيدوس
مع لقبه ) شاهدة( بالطة أو سلة حجرته يطق ذلك فكان يطلب أن ينقش اسمه على    

وبعض األدعية أو يوصي بوضع آنية تذكارية فوق أحد المـدافن الملكيـة  أو               
  .حولها ليضمن لنفسه مكاناً بين الظافرين في الحياة الثانية

وكان الملوك الفراعنة يشجعون هذه الشعائر ويقيمون احتفـاالت تأليـه           
ة بتزين وتوسيع معبد أوزيـريس الـذي        الملوك في أبيدوس ويعنون عناية خاص     
وتضم . في أبيدويس ) م.ق2200-2400(أقامه بيبى األول  من األسرة السادسة        

، ويعد المعبد الذي بنـاه سـيتي األول      )المدافن الملكية ( أبيدوس عدداً من المعابد   
من األسرة التاسعة عشرة وأكمله ابنه رعمسيس الثاني من         ) م. ق 1312-1298(

وتتصف نقوشه بدقتها ورشاقة خطوطها     . د المصرية القديمة وأكملها   اجمل المعاب 
ويضم مخططه سبعة حرم يدخل إليها مـن قـاعتين          . وجمال تفاصيلها وألوانها  

وفيه بهو متطاول يؤدي إلى عدة غرف وفيـه         . متسعتين مرفوعتين على أعمدة   
 ستة  نحت بارز يمثل سيتي األول وابنه رعمسيس يقدمان القرابين لقائمة ضمت          

 وتعرف بقائمة ملـوك  - -MENESوسبعين جداً من أجدادهما تبدأ بالملك مينا 
أبيدوس وهي مرجع مهم لتاريخ مصر القديم مع أنها أسـقطت أسـماء بعـض               

  .ملوكها عن عمد
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وعلى مسافة ثمانية أمتار خلف ذلك المعبد أقيم بنيان  رائع عرف باسـم      
 على شكل قاعة معقودة السقف      وكان. أوزيريون ولعله ضريح سيتي األول نفسه     

تحت األرض تتوسطها منصته على عشر دعامات من قطعة واحدة من الحجـر             
في أبيدوس  ) م. ق 1228-1298(أما معبد رعمسيس الثاني     . وتحيط بها قناة ماء   

فيقع إلى الشمال قليالً من معبد والده، وقد أصابه الخراب نسبياً وفيه مشاهد دينية              
ة نقشت عليها أسماء ملوك مصر وتوجد أجزاء منها فـي    وكان يضم لوح  . كثيرة

  .المتحف البريطاني

شهدت أبيدوس أحداثاً تاريخية كثيرة لعل أهمها وأكثرها خطورة الصراع 
. بين طيبة وهيراكليوبوليس في مصر الوسطى في نهاية الحقبة االنتقالية األولى          

 من األسرة العاشـرة     وتمكنت فيه قوات حاكم هيراكليوبوليس الملك خنتي الثالث       
من احتالل أبيدوس والعبث بمقدساتها، وقد عبر خنتي عن ندمه لما حـدث فـي               

وتدل هذه التعليمات  بوضوح على قدسية أبيـدوس         . تعليماته إلى ابنه مريكارع   
وقيام ) اهناسيا اليوم ( وقد انتهى ذلك الصراع بهزيمة هيراكليوبوليس        -ومكانتها

  .الدولة المصرية الوسطى
îigÚbmìZ@ @

 ميالدية يقـع علـى بونيـت        350موقع سكنه اإلسكيمو يعود إلى سنة       
ويعد الموقع الذي اكتشف في عـام       . هـوب على بحر جوكجي في شمال األسكا      

 ذا أهمية خاصة وذلك إلظهاره التأثير المستمر للحضارات السيبيرية على           1939
 في المرتفعـات     موقع منزلي تنتشر   500تقليد اإلسكيمو ويضم أبيوتاك أكثر من       

الواقعة على الشاطئ، وكانت للبيوت أرضيات مستطيلة الشكل ذات زاوية مدورة         
وأرضيات واطئة، وكانت األرضيات مفروشة بالجص أو األعمدة الخشبية، أمـا           

وكانت السقوف مسطحة مـع فتحـة فـي         . موقد النار فكان يحتل مركز البناية     



  67

فن فيها الموتى في توابيت من جذوع       وقد تم العثور على مقبرة د     . المركز للدخان 
  .األشجار

ترافقها أحياناً الحاجات الجنائزية التـي  . وكانت أجسادهم في وضع ممتد   
تمثل سالسل مرتبطة وواقيات عيون من الثلج وجماجم وحيوانات صغيرة نحتت           

. على العاج أما المدافن األخرى فكانت في مقابر خشبية حفرت في سطح األرض
ت تمثل افضل مجموعة من البضائع الجنائزية يضمنها ملحقـات          وهي التي كان  

عاجية على األقنعة المزينة بصورة حيوانية، وربما استمد لهذا األسلوب الفنـي            
  .األسلوب الفني الذي يصور الحيوانات  من تأثيرات سيبيرية

وكان شعب أبيوتاك يمارس الصيد البحري، والبـري فباإلضـافة إلـى            
ي يستخدمها األسكيمو لصيد الحيتان، فقد تم اكتشاف مثاقـب           مجاميع الرماح الت  

حجرية صغيرة تدل على أن صيد الرنة كان أيضاً ذا أهمية القتصادهم ويدل هذا              
على معرفتهم بالمسالك في عمق البلد، وكذلك على استخدام الطاسات المصنوعة           

حجـر  وكان األسكيمو في أبيوتاك مهرة في النحـت علـى ال          . من لحاء الخشب  
ويقدمون بصناعة األحجار المصقولة والفؤوس واألدوات النصلية إال أنهـم لـم            

ومن المرجح أن حضارة أبيوتاك تطورت عن التقليد الفرعـي          . يصنعوا الفخار 
  .وامتزجت فيها تأثيرات سيبيرية وبحرية.  أبيوتاك- نير–لكوريس نورتون 

ÝmýmcZ@ @

ساعد قديم يعود في أغلـب      وهذا سالح م  . الكلمة األزتيكية لرامي الرمح   
عصاه قصيرة وغالبـاً مـا      . الظن إلى األزمات الهندية القديمة في العالم الجديد       

تكون ذات أخاديد وخطافين في أحد طرفيها، وتدخل نهاية األخمص من الرمح أو 
السهم في خطاف األتالتل التي تطول بصورة فعالة ذراع الدامي وتساعد في دفع             

وللنماذج المكسيكية األكثـر دقـة   . يمكن عدها مقالعاً صلباًو. الرمح مسافة أبعد  
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األزتيكية ولألتالتل المناسبات التـي     ) للرماح(فتحتان لمقبضي اإلبهام والسبابة و    
  .تعود إلى العهد األزتيكي مقابض منقوشة ومطلية بشكل جميل

وكان األتالتل السالح الرئيس في المكسيك حتى عصر ما قبل الكالسيكي 
وهناك كثيـر مـن رسـوم االتالتـات فـي          .  عندما ظهر القوس والنبل    األخير

 وفي العصور التـي تمثـل المحـاربين    -Mixtec  -المخطوطات المكستيكية 
 وقد استخدم قـاذف الـرمح       -Chichenitza -لتولتيكين في طولة وجيجن أتزا    

  .كذلك من قبل عدد من الحضارات التي سبقت العالم الجديد ما قبل الكولومبي

cbäîqZ@ @

مـن  )  كيلو متر تقريباً   6(تقع أثينا في سهل أتيكا على بعد أربعة أميال          
وقد تحولت أثينا من بدايات صغيرة كمركز للحضارة الميسينية إلى . مينائها بيريه

ومركز عظيم للثقافـة والفـن   . ذات نفوذ إقليمي قوي . مدينة مرموقة في اليونان   
راطورية الميسنية كان البد للمدينة     وبعد سقوط اإلمب  . وخاصـة في عهد بريكيس   

  .في أثينا أن تبدأ من جديد

وال يعرف شيء بالنسبة لملوك أثينا على أنه من القـرن الـسابع قبـل               
الميالد حكمها مجلس األريوباجينيس المؤلف من أصحاب األمالك واالستقراطيين 

ـ       ). أي رؤساء القضاة  (كما عين األرخين     ون من هذه الطبقة، وقد أدخـل األرخ
 نظام التحرير الفكري واتخذ فـي النهايـة إجـراءات ضـد      Solonصولون 

وفـي خـالل الجـزء    . األرستقراطية ووضع قانوناً مدوناً ظل معموال به قرون     
األخير  من القرن السادس قبل الميالد حكم أثينا حكام مستبدون، وفقد ثاني هؤالء 

لملـك الفارسـي    الحكام، وهو هبياس تأييد الشعب بـسبب خـضوعه لقيـادة ا           
أسس كليسنييس نظاماً ديمقراطياً أمكن في ظله لكل     . م705وفي سنة   . داريـوس

رجل أثيني حر أن يلعب دوره في الحكومة ووزعت فيه الوظائف على نطـاق              
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ولو أن هذا النظام قد منى أخيراً بالفشل إال أنه كان الخطوة األولى التـي               . واسع
  .أدت إلى أثينا البريكليسية

ردت أثينا على تهديدها بالغزو الفارسي بانتصاراتها أرضـاً فـي           ولقد  
م وفي الـسنة  . ق480وبحرا في سالميس عام     . م.ق490ماراتون في أتيكا عام     

م طلب إليها أن تنظم      .ق477-478وفي سنة   . التالية انتصرت عليهم في فالطيا    
  .  بالد فارسكل الجهود والموارد اإلغريقية للقيام بحملة خارج شبه الجزيرة ضد

وقد أفلحت هذه الجهود وكانت أثينا في نفس الوقت تعمل على تأسـيس             
ولما كانت ال تقوى علـى      . غير أن نزاعاً قام بينها وبين إسبارطة      . إمبراطورية

 449الحروب في الجبهتين في إسبارطة وفارس، تصالحت مع بالد فارس عـام   
وكان أهم تغير أجراه فـي      . م وقد تولى بريكليس الحكم في بادئ هذه األزمة        .ق

وكـان عـصر    . التنظيم الدستوري أثناء محاكم شعبية تتألف من محلفين مدنيين        
  .بركيس غنياً في الفن واألدب

ولقد تسببت حرب البلويونيز ضـد إسـبارطة فـي تـدمير الحـضارة           
م بعصيان حلفاء أثينـا وثـورتهم       . ق 350-360البريكليسية وتميزت السنوات    

دونيا وكان من نتيجـة هـذين الحـدثين انتهـاء نفـوذ أثينـا               وبقيام مق . ضدها
وتحت الحكم اإلمبراطورية الرومانية ازدهـرت أثينـا بفـضل        . وإمبراطوريتها

ثـراء األباطرة الرومان، وفي خالل هذا العصر كانت األهمية الرئيسة ألثينـا            
  .م529وقد أغلقت مدارسها نهائياً عام . هي كمركز أكاديمي للعلوم

إذ أن ما بقي منه يرجع إلـى        . روبوليس أثينا بقايا ميسينية قليلة    وفي اك 
الفترة التي كان فيها مركزاً من أهم المراكز الدينية وخاصة لعبادة إلهه المدينـة              

 Erechtheum– واالريخنيـوم    -Parthenon-ومن هذه البارثنون    . آلهة أثينا 
وليس التـي بـدأها     وهي كلها جزء من االكروب     Athenaniceومعبد أثينا نيكة    



  70

على تمثال  . م. ق 446 -447وقد احتوى البارثنون الذي بدأ بناؤه في        . بريكليس
آللهة أثينا الذي صنعه فيدياس من الذهب والعاج كما زخرف بـافريز و يبلـغ               

م وعليه مناظر تمثل ركب األعياد األثينية في نحت طنفـي           160طولـه حوالي   
أما االريخثيوم الذي تم    . ظر المصارعة  مجموعة من منا   92رائع باإلضافة إلى    

م فقد ضم عبادات مختلفة على ساحة واسعة بعـض الـشيء،            .ق407بناؤه عام   
ومن بين منحوتاته الحجرية البديعة ستة أعمدة على شكل امـرأة فـي الـروان               

وقد قامت البعثات األمريكية  بالتنقيب في المركز المدني ألثينا المسمى           . الجنوبي
 ووجدت أن هذا المركز احتوى على قاعـة  1931 منذ عام  Agoraبـاألجور 

والصالة الدائرية لرؤساء المجلـس، وأروقـة       . وقد أجريت فيها توسيعات الحقة    
)stoal (       طويلة مزدانة  باألعمدة، وقاعة للحفالت)odeion (    من القـرن األول
  .م.ق
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 آباد من الهنـد     بمنطقة حيدر . تقع كهوف أجانتا الشهيرة في أقاليم الدكن      
كم عن مدينة أورنغ آباد في والية ماهاواتسترا في أواسط الهنـد            10وتبعد نحوه   

وقد ظهرت في هذا الموقع نهضة فنية استمرت نحو خمـسة قـرون             . وغربيها
وبرزت هذه النهضة فـي ثالثـين   . ونيف بين القرنين األول والسابع بعد الميالد     

 مصطفة في أعلى وادي نهر الغانج في        كهفاً ضخماً محفورة في الصخور، وتبدو     
وتتميز هذه الكهوف باحتواء معظمها على لوحات جداريـة        . ما يشبه مدينة دينية   

مهمة تزين جدرانها، وتعبر عن نبض روحي وحس جمالي ومهارة فائقـة فـي              
  .التنفيذ

تدل منحوتات كهوف أجانتا على مدى تطور فن النحت في عهد أسـرة             
ويتضح ذلك من تماثيل بـوذا   )  الرابع والسادس بعد لميالد    ما بين القرنين  (غويتا  
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ويبدو متدثراً بثوبه وتظهر عيناه شبه مغمضتين، وحاجباه على شـكل قوسـين             
مخططين بوضوح وشفتاه مقوستين و تبرز التماثيل صفات أخرى جـاءت مـن          

 وانصهرت في عبقرية الهند التي  أبدعت فنـا اكثـر            - البوذي -الفن اإلغريقي 
ملتفاً بثوب يبدو   ) م.ق480-560(وهنا يظهر بوذا    .  وصفاء ورقة وحيوية   توازناً

أما في بداية عـصر     . وقد ابتل بالماء فتموجت ثنياته    ) الموسلين(كأنه من قماش    
. غويتا فقد اختفى الثنيات وبدا الثوب مصقوالً شفافاً يغطي جسم بـوذا بكاملـه             

اقفاً تنسدل مالبسه الفـضفاضة     تماثيل يبدو فيها و   : وهناك نوعان من تماثيل بوذا    
. وتماثيل في جلسة ملكية وحول رأسه هالـة مـن نـور    . لتؤكد الوقار واالتزان  

إال أن المثـالين  . وفـي جميع األحوال يبدو بوذا طويل القامة ويـوحي بالرقـة   
اتجهوا بعد عصر غويتا وفي القرنين السابع والثامن بعد الميالد نحو التعبير عن             

  .لوي فظهرت نماذج تمثل بوذا بجسم وأطراف ثقيلة ضخمةقوة اإلنسان الع

وقد اشتهرت كهوف أجانتا بلوحاتها الجدارية الرائعة التي تبرز المعاني          
غير أنه لم يبق مـن األعمـال التـي سـبقت            . اإلنسانية وفيها تجسيد حياة بوذا    

وفي الكهف العاشر يوجـد     . عصـر غويتا سوى بعض اآلثار في الكهف التاسع       
 طويل يتميز بحيوية نادرة، ويمثل مـشاهد فيلـة بـين نباتـات اللـوتس                إفريز

أما القسم األكبر من اللوحات فتعود إلى حقبـة متـأخرة           . ومحاربين وراقصات 
، 1،2،16،17ترجع إلى  عهد أسرة غويتا،  وتتجلي في الكهوف ذات األرقـام              

  .وقد اتبعت في تنفيذها طريقة الفريسك

 ال يبحث عن التعبيـر المباشـر أو اإليحـاء           والفن في آجانتا فن مثالي    
بالواقع بطريق النور والظل ألنه يطمح إلى هدف أعمق وأبعد غوراً، مـستخدماً             

إن الصور التي . تعابير  الوجوه والحركات للداللة على مضامين روحية وجمالية 
تتميز بالعظمة والتوازن في هدوء تـشوبه       ) نظراء بوذا ) ( بوديستافا(تمثل ألـ   

يحيطان بالبنـاء   ) البوديستافا(ففي صدر الكهف األول صور رجلين من        . ئبةشا
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ويؤكدان في انحنائهما التوازن وتعبر مالمح      ) داغوبا(النموذجي للمغارة البوذية    
  .وجهيهما عن الصغار والحزن الناجمين عن اإلعياء

ويالحظ في لوحات أجانتا تجمع موقف وثابت ينبض بالحياة بأشـخاص           
 ومشاهد غرامية ومواقف مأساوية وهو تجمع خفي يرصـد البطولـة       في لقاءات 

ويبدو المشهد  . ومظاهرها وتبدو األوضاع فيه كأنها سكبت في أبيات من الشعر         
فـالتجمع  . وتكفي خطوة الشخص للداللة على تغير المكان      . كأنه يروى في قصة   

ي هـذه   مرن، ولكنه مدروس ومتوازن، وال ينطوي االنتقال من خير إلى آخر ف           
وإذا كان االنطباع األول يوحي بأن تجمع األشخاص        . األعمال، على أي مفاجأة   

جاء عفوياً إال أنه سرعان ما تدرك العين نظاماً فنياً في تكوين المشاهد وارتباطها 
ويـتم  . بعضها ببعض وخضوعها إليقاع واضح يتحقق معه االنسجام والتوازن        

الثانوية التي تحيط بـالتكوين وهـي      التمركز في اللوحات من خالل الشخصيات       
  .منحنية لتقود البصر نحو الشخصيات الرئيسة

تتعدد الطرز الفنية في كهوف اجانتا وتمثل  اختالفاً بين المدارس الفنيـة   
متطوراً مع الزمن، ولعل أهم هذه الطرز ما يشاهد في الكهفـين األول والثـاني              

يتميز بالفخامـة وحـسن     مما  . وفي بعض التفصيالت في الكهف السادس عشر      
معالجة الظالل واألضواء والثقل في قماش المالبس، والوجوه ذات الفم الـضيق            

ويحتل فن أجانتا مكانة مهمة في تاريخ الفن الهندي، وهو يعبـر عـن              . الكثيف
الصفاء والحب الروحي في بيئة رأت أن ممارسة الفن نشاط مبارك ومن مصدر             

  .الهي
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ويدعى في  ) آمون يرضى (عون أمنحوتب الرابع أي     هو ملك مصر الفر   
) م. ق1379 – 1417(والده أمنحوتـب الثالـث      . المصادر الكالسيكية أمنوفيس  
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ووالدته تيي التي تحدرت من بيئة شعبية على خالف ما عرف عـن زوجـات               
وخالته شقيقة الملكة األم وهي موت      .الفراعنة اللواتي تحدرن من سالالت مميزة     

) نفرخبرورع(قى الملك الشاب اسمه الملكي الذي حمله بعد تتويجه          وقد تل . نجمة
وهو االسم الذي   ) أخناتون(ولكنه بعد ست سنوات من اعتالئه العرش دعا نفسه          

  .اشتهر به

 بوصـفه   - أخنـاتون  –مرت السنوات األولى من حكم أمنحوتب الرابع        
لـى تحقيـق    ولكنه كان مـصمماً ع    . مشاركاً للسلطة مع أبيه في العاصمة طيبة      

إصالح ديني جذري فترك العاصمة طيبة برضى أبيه الملك وأسس على مـسافة      
تقرب من ثالثمائمة وخمس وسبعين كليومتراً إلى الشمال من طيبة بعيـداً مـن              
ارض آمون مدينة جديدة سرعان ما أضحت عاصمة زاهرة هي آخيـت أتـون              

  ).  تـل العمارنة(

دينة الجديدة ليتعين فيها مع زوجه      ونقل آخناتون بعدئذ مقره إلى هذه الم      
. وجواريه وأفرادها ستة من كبار الموظفين وبناته الست اللواتي أنجبتهن نفرتيتي        

ويبدو أن العائلة المالكة عاشت حياة سعيدة في آخيت آتوت حتى انقسام األسـرة              
 1362-1379(وقد حكم أخناتون ما يقرب من عقدين        . في أواخر سنوات حكمه   

بداية حكمه اختلطت بنهاية حكم أبيه الذي بلغت مصر فـي عهـده             ولكن    ) م.ق
وامتد نفوذها من الجزيرة الفراتية واألناضـول       . ذروة مجدها في تاريخها القديم    

  .وكريت وحوض بحر إيجة إلى النوبة

وقد تعرف علماء اآلثـار علـى       . دفن أخناتون في عاصمته آخيت آنون     
باووسه الملكي الذي رمم ونقل إلى متحف       ولكنهم لم يعثروا إال على حطام       . قبره

وقد يكـون  . أما مومياؤه التي لم يعثر عليها فال يعرف أحد ماذا حل بها    . القاهرة
 -من التدمير على يدي القائد حـور  ) تل العمارنة (أصابها ما أصاب آخيت آتون      

محب الذي كان في مقدمة من عمل على إنهاء عصر العمارنة وعلى اإلحاطـة              
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وقد عثر في وادي الملوك على مومياء يظن أنها مومياؤه ولكـن           . تونبحكم أخنا 
  .ال توجد دالئل قاطعة على ذلك
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حضارة خاصة بالواليات المتحدة سميت نسبة إلى مجموعة روابي أدنة          
م وتمتاز مواقع ادنة األثريـة      . ق 1000ألقليم روس، أوهايو، تعود إلى حوالي       

 وإنديانا وكنتاكي وينسلفانيا وفرجينيا الغربيـة      التي وجدت في أجزاء من أوهايو     
 -woodland tradition–بالسمات الرئيسة الثالث لتقليد األراضي المـشجرة  

  .المتمثلة في الفخار الغابي وروابي الدفن وبدايات الزراعة

وروابي الدفن مخروطية ويبلـغ ارتفـاع أكبرهـا الـذي هـو القبـر               
ة، وأن سياجات الرابية أو تحصيناتها التي تعد        في فرجينيا الغربي  ) م20(اإلغريقي

نموذجاً كذلك لهذه الحضاره كانت غالباً دائرية تمامـاً وعلـى الـرغم مـن أن                
روابـي الدفن قد وجدت ضمن السياجات فإن استخدامها كان في أغلب الظـن              

. وكانت المقابر داخل الروابي عادة تراكيب من الخشب مثلثة الـشكل          . شعائريا
وتـضمنت البـضائع    . لتي وضعت في المقابر كانت في الوضع الممتد       والجثث ا 

الجنائزيـة أدوات حجرية مصقولة متنوعة، مثل أحجـار القـوارب ولوحـات            
حجرية رقيقة مزينة ومنحوتة بأشكال حيوانية وزخارف منحنية الخطـوط إلـى            

وكان النحاس يطرق   . جانب غاليين كالذي نحت على هيئة رجل من رابية أدنة         
ول إلى حلي وكان يستخدم بين حين وآخر لعمل الفؤوس، ولم يستخدم الفخار             ليح

  .أبدا في الدفن وكان يزين أحياناً بنقوش الماس المحزز

وكانت شعوب الفترة الحضارية األدنية بصورة عامة أكثـر اسـتقراراً           
 يزرعون عبـاد    - -Archaictraditionمـن أسـالفهم أصحاب التقليد القديم      
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مركزين حياتهم الشعائرية على عبادة أسالفهم المتمثلة       . جانب الصيد الشمس إلى   
  .في روابي الدفن
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كم مـن الموقـع     1.5مدينة قديمة في فلسطين،  تقع في سهل يبعد نحو           
كم إلى الغـرب مـن نهـر        7األثري القديم، تل السلطان، الذي يقع على مسافة         

وقـد احتفظـت المدينـة      . ميتكم إلى الشمال الغربي من البحر ال      12األردن و   
وهم اسم يدل على القمر     ) يريحو(العربية باسمها الذي يعود إلى األصل الكنعاني        

  .في الكنعانية واآلرامية والعربية الجنوبية ) يـرح(

بدأت االستطالعات األثرية للرحالة وعلماء اآلثار األوربيين منذ القـرن          
التنقيبات بعد ذلك في التل األثرى وتتابعت السبور األولى و) 1867(التاسع عشر 

وهو يقع على مستوى دون سطح البحر في وسط         . م160×307الذي تبلغ أبعاده    
ويرتفع ركام حطام اآلثار مـن      . واحة من النخيل ترويها مياه العيون المجاورة        

وقـد تـسببت الهـزات      . العصور المتعاقبة على تاريخ التل إلى عشرين متـراً        
ا نجم عنها من دمار الينابيع وجفافها في خراب عمـران           األرضية المتكررة وم  

إبـان  ) 1936– 1930(وتمثل تنقيبات غارسـتانغ  . الموقع، وابتعاد السكان عنه  
االنتداب البريطاني مرحلة مهمة في الكشف عـن تـاريخ المدينـة وأدت إلـى               

  .الوصول إلى طبقات العصر الحجري الحديث ما قبل الفخار

 1952(إدارة عالمة اآلثار البريطانية كاثلين كنيون       واستؤنفت التنقيبات ب  
في موقع تل السلطان وعثرت علـى آثـار تعـود إلـى الحـضارة               ) 1958–

. النطوفيـة، وتوصلت إلى معرفة الكثير من حياة الناس في العـصور البـاكرة            
) م.ق4000-8000(وقدمت معلومات مفصلة عن العصر الحجـري الحـديث          

.  بين مرحلتين مرحلة ما قبل الفخار ومرحلة الفخـار واستطاعت أن تميز فيه ما   
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أما في العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري، فقد اتسمت الحياة في أريحـا              
بالزراعة  البدائية إلى جانب االعتماد على الصيد وجمع الطعام لتوفير القـوت،             

لى وعثرت الباحثة كنيون ع   . وبنيت البيوت على شكل دائري من الطوب الترابي       
مجموعتين من التماثيل الصغيرة التي كانت تتألف كل مجموعة منها من عائلـة             

ويعتقد األب روالن ديفو بان لهذه العائلة صفة دينيـة          . تضم رجل وامرأة وطفل   
وتعد هذه اآلثار شواهد على تطور التفكير الـديني         . تمثل رباً وربه وطفال إلهياً    

أهم ما عثر عليه في أريحا مـن هـذا          ويقوم بعضها دليالً على عبادة األجداد و      
وأبراج حجرية يبلغ   ) م1.5(العصر نظام التحصينات المكون من جدران  تخينة         

وخندق، كمـا وجـدت أدوات صـوانية        . م3.90ارتفـاع األجزاء المتبقية منها     
وعثر . ورؤوس سهام ومثاقب وإزميل وفؤوس يدوية وسكاكين وشفرات مناجل        

التي كانت تستورد من منطقة ديار بكـر فـي          ) دياناالوبسي(على أحجار السبح    
وهو ما يدل على اتساع نطاق العالقات التجارية بين منـاطق           . أعالي الجزيـرة 
  . الهالل الخصيب

أما مرحلة العصر الفخاري فهي تتسم بصنع اإلنسان األواني الفخاريـة،           
وانـي التـي    واأل. وفيها بدأ اإلنسان بتأسيس اقتصاد زراعي وغدا منتجاً للطعام        

وتشير الدالئل األثرية إلى    . تعود إلى ذلك العصر مزينة باللون األحمر ومصقولة       
أن موقع أريحا هجر بعض الوقت قبل بداية العصر الحجري الحديث المتـأخر             
وأن الموقع دمره قادمون جدد، ويمكن تتبع تطور تاريخ أريحا بتتبع تطور مواقع 

  . تل المتسلم وبيسان وبالطة وتل الفارعةأخرى في بالد الشام الجنوبية ومنها

م لكـن   . ق 600وكانت مجتمعات القرى قد أصبحت مستقرة فعلياً نحـو        
التطور في صنع األدوات حقق تقدماً ملحوظاً حين استطاع سكان فلسطين تصنيع  

م حـين سـادت     .األدوات النحاسية من خامات النحاس في بداية األلف الرابع ق         
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ة الفسقولية التي عمت أنحاء كثيرة من فلسطين فـي          فـي غور األردن الحضار   
  . النحاسي–العصـر الحجري 

ولقد انتهت الدراسات األثرية والتاريخية  إلى أن الموقع األثـري فـي             
أريحا يعد واحداً من أقدم مراكز االستيطان في الشرق العربي القديم بعد موقـع              

ما تدل اآلثار المكتـشفة     ك. المريبط على الفرات وأقدم عمران مدني في فلسطين       
 9686 التي يمكن تاريخها في حقبة ما بين 14التي عولجت بطريقة الفحم المشع  

وقد سكن الموقع صيادون من العصر الحجري الوسيط وتـربط          . م. ق 7770 –
ثقافتهم بالعصر النطوقي الذي كان سائداً في أنحاء كثيرة من فلسطين وتـوازي             

وتتبعها بعدئذ مرحلة انتقاليـة ثـم       . رمل المعاصرة لها  هذه الثقافة مادياً ثقافة الك    
الذي ال يعثر فيه على فخـار       ) م.األلف السابع ق  (يأتي العصر الحجري الحديث     

  .ولكن تبدأ فيه بواكير الزراعة وبدايات االستقرار

وفي هذا الدور بدأ سكان أريحا برفع أسوار حول مستوطنتهم هي واحدة            
ويتضح من هذه األسـوار أن مجتمعـا مـستقراً          . خمن أقدم األسوار في التاري    

ومنظماً قد وجد في ذلك العصر في أريحا وربما في مراكز أخرى من فلـسطين          
أما البيوت التي أنشئت في ذلك العصر فكانت مستديرة بنيت بقوالـب            . وسورية

من الطين المسطح اإلهليلجي وقد عثر في داخلها على أدوات حجرية مثل الفأس             
  . الحادة المعقوفة واألجران والمدقات والمطارقوالبلطات

وما يزال السور مرتفعاً حتى اليوم بمقدار خمسة أمتـار وتبلـغ تخانـة           
وما يزال يرتفع جزء من البرج المستدير بمقـدار ثمانيـة           . الحجارة فيه مترين  

 -7060وتعود هـذه المرحلـة إلـى        . أمتار، ويمكن  الصعود إلى أعاله بدرج      
 أن تعرضت البالد للدمار في ظروف غير واضحة أعيد بناؤها           م وبعد . ق 6640

  على أسس جديدة وفق هندسة جديدة حلت فيها محل البيت المستدير ذات الزوايا
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المبينة باللبن المستطيل والمزين بحزوز مرسومة بحسك السمك أو بأداة          
أما أرض البيت فكانت ملساء ومدهونـة باألصفر أو األحمر،         . مشعبة  كالمشط  

. وما تزال تظهر على بعضها آثار الحصر المجدولة التي كانت ممدودة فوقهـا            
ن يعد فيها ما ال يقـل       هذه البيوت أعيد بناؤها وتجديدها عبر السنين ألنه يمكن أ         

وقد كشفت تحت أرض البيوت     . منها) 11(طبقة أرضيه جرى ترميم     ) 22(عن  
جماجم إنسانية أعيد تشكيلها على صورة الفقيد بالجص أما العيون فقد استخدمت            

مما يدل علـى أن     . األصداف لرسمها ورسمت اللحى وصفف الشعر بـاأللوان      
انوا يمارسون نوعــاً مـن عبـادة        سكان أريحا في العصر الحجري الحديث ك      

وتدل أدواتهم الصوانية التي خلفوها بعدهم على انهم كانوا مـزارعين           . األموات
 تقدير عمر هذه الحقبة بنحـو  14وأمكن عن طريق تحليل الحبوب بالفحم المشع        

وكان البد من االنتظار إلى األلف الخامس لكـي تظهـر           . م. ق 5560 – 6720
يها الفن وصنع الفخار بطريقة بدائية باليد، وقد زين أحياناً           ثقافة نيولينية بعرف ف   

ثم ظهر صنف آخر من الفخار المزين بحزوز        . بخطوط متعرجة باللون األحمر   
رسمت بحسك السمك يشبه فخار اليرموك مما يدل على انتشار ثقافة عامة فـي              

. وكيةتلك المنطقة  من حوض اليرموك واألردن،  هي ما يعرف بالثقافـة اليرم            
م حين بدأ العصر الحجـري المعـدني        .ويبدو أن التل هجر في األلف الرابع ق       

وظهرت مستوطنة أخرى أقيمت بجوار التل القديم عند تلول أبو العليـق الـذي              
ثـم  . وعثر فيه على آثار فخار رمادي اللون      . 1951جرت فيه تنقيبات في عام      
 تعرضت المدينة لسلسة مـن      فيها). األلف الثالث   (جاءت مرحلة البرونز القديم     

الهزات والحروب، ويبدو ذلك من تكرار إصالح الجدران باللبن فـوق مرحلـة             
وأضيفت إلى السور أبراج نصف مستديرة  أو مربعـة، أمـا            . العصر النيوليتي 

  .مخطط البيوت والقبور فمربع وقد وجدت قبور محفورة في الصخور



  79

) البرونز األوسط (ف الثالث   ويبدو أن المدينة فقدت دورها في أواخر األل       
م إال بعض القبـور     .ولم يبق من آثار المرحلة الواقعة في مطلع األلف الثاني ق          

الفردية التي عثر فيها على أسلحة وآثار فخارية مما يدل على أن السكان كـانوا               
وربما كانوا من األموريين الذين انتشروا على نطاق واسع في          . من اصل بدوي  
وتظهر بعدئذ منشآت دفاعية وتحصينات حجرية ترتفع       . لمرحلةالمنطقة في تلك ا   

أما القبور التي تعود إلى هـذه       . مقدار ستة أمتار تشبه أسلوب عصر الهكسوس      
فقد احتفظت بجملة من اآلثار الماديـة       ) عصر البرونز المتوسط الثاني   (المرحلة  

ألسـرة  المهمة مثل بعض األثاث المنزلي كالموائد الخـشبية بـثالث قـوائم وا            
والكراسي والسالل وأدوات التزين وأدوات  المطبخ المصنوعة من الخـشب أو            

وتعاقبت أفواج القادمين إلى أريحا إلى أن حل فيها األموريـون           . الفخار والحلي 
عند انتشارهم في البالد السورية والهالل الخصيب في النصف الثاني من األلف            

أريحا في المصادر المكتوبة فهو أنهـا    م، أما أقدم ما يعرف عن تاريخ        .الثالث ق 
كانت مدينة محصنة مسورة، من المدن الرئيسة في بالد كنعان في األلف الثاني             

ويرجح  ) م. ق 758-1730(م وقد ذكر أنها كانت معقالً من معاقل الهكسوس          .ق
أنها وقعت بعد ذلك تحت سيطرة الفراعنة الفاتحين كما تدل آثار المدافن واألثاث             

وتظهر من هذه المرحلة آثار حرق دمر المدينة وأدى إلى خرابها           . فيهاالجنزي  
وذكر في أخبار التوراة    . ومضى بعدئذ زمن طويل قبل أن تسترد أريحا فعاليتها        

أنها كانت أول مدينة في كنعان سقطت في أيدي يشوع بن           . المشكوك في صحتها  
ولكـن علمـاء    . دننون الذي كان يقود بني إسرائيل عند عبور قواته نهر األر          

اآلثار يؤكدون أن المدينة كانت ما تزال أنقاضاً  في العصر الذي ظهر فيه يشوع   
وهذا يخـالف مـا    . بن نون على رأس تحالف قبلي على مقربة من موقع أريحا          

. هو متواتر في المرويات التوارتية عن دخول المدينـة الكنعانيـة واسـتباحتها            
ل أريحا ومدن كنعانية أخرى واستطاع ملك       واستمر الصراع بعد ذلك طويالً حو     
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وبعد أن تعرضت المدينة  للتخريب نتيجة . مؤاب، عجلون، في زمن ما تخليصها  
في الوقت الـذي    ) م. ق 870نحو  (لهذه األحداث أعيد إعمارها في القرن التاسع        

ازدهرت فيه الدول والمدن الكنعانية واآلرامية فـي سـورية وحـوض األردن             
لف األول قبل الميالد الذي شهد اتساع العمران في كـل أنحـاء           وفلسطين في األ  
.  الكنعـاني  – الفلسطينية نتيجة لنمو التجارة في العالم اآلرامـي          -البالد السورية 

واستولى عليها اآلشوريون والبابليون والفرس وظلت المدينة محتفظة بأهميتهـا          
  .على مر القرون إذ منحها اإلسكندر مرتبة المدينة الملكية

وفي عصر الملوك الحشمونيين أنشىء على سفح التل المهجور آنـذاك           
ومنح القائد الروماني أنطونيوس المدينة والواحة المحيطة . حصنان وبنيت قصور

وقـد  . بها لكليوباترة ملكة مصر، ثم منحتها هي بدورها للملك هيرود األدومـي           
وبعـد حريـق    . ريانشأ الملك هيرود في الواحة قصراً بطابع هلنستي ونظم ال         

القصر أعاد خلفه سمعان أو شالوس بناءه وفق مخطط آخر أكبر حجماً وأكثـر              
اتساعاً وبعد االحتالل الروماني خططت المدينة تخطيطاً جديداً عند وادي القلـط            

وبقيت كذلك حتـى الفـتح      . مقراً أسقفياً ) م325(وأصبحت في العصر البيزنطي     
ويحتفظ تل أبـو العليـق      . ن ومقره الرملة  العربي حين أتبعت أريحا بجند فلسطي     
وببقايا آثار تحصينات ومنشآت عسكرية     . ببقايا أثار قصر الملك هيرود األدومي     
وقد وجدت فيهـا    ). القرن الثاني الميالدي  (من عصر القائد اإلمبراطور هادريان      

  .آثار بيزنطية
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أبـو  (عى  عثر على أنقاضها في موقع تل كبير يد       . مدينة سومرية قديمة  
في أقصى جنوبي العراق على الضفة اليمنـى لنهـر الفـرات وعلـى          ) شهرين
عند مصب النهر فـي البحـر       ) تل المقبر (كم من مدينة أور القديمة      15مسافـة  
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تعد أريدوا استناداً إلى المصادر السومرية أقدم مدينة في ). الخليج العربي(األدنى 
ـ      . العـالم القديم  وتـروي  . دت قبـل الطوفـان    وتدل النصوص على أنهـا وج

  .األسـاطير أنها كانت مدينة اإلله إنكي إله المطر والهواء الرطب

ابتدأت الحفريات األثرية للتنقيب عن المدينة في تل أبي شـهرين فـي             
ـ     1918عـام   ثـم  . 1919هل في عـام     .ر. بإدارة كامبل طوسيسون، وتبعه ه

ارة عالم اآلثار العراقـي     توقفت أعمال التنقيب سنوات عدة إلى أن استؤنفت بإد        
وقد . 1948وانضم إليه سيتون لويد وناجي األصيل عام        . 1946فؤاد صفر عام    

وهو مشهد نادر في جنـوب  . تم الكشف عن سور شبه مربع للمدينة بني بالحجز     
م 300×400وتبلغ أبعاد السـور    . الرافدين الذي استخدم الطين في تشييد عمائره      

التي أزيح الروم عنها فقد شيدت في عهد أورنامور         عن راس التل  أما الزقورة       
م وهي تهيمن على الموقع     .في عصر أسرة أور الثالثة في أواخر األلف الثالث ق         

وقد أجريت تنقيبات واسعة في هذا الجزء من التل وتوغلـت           . وعلى معبد إنكي  
أعمال التنقيب في األعماق إلى أن تمكن العلماء من الكشف عن أربـع عـشرة               

على امتداد آلفـي عـام بـين        . شيد أحدها فوق أنقاض اآلخر    .  من المعابد  طبقة
م وتمثل هذه اآلثار شواهد علـى       .بدايـة األلف السادس وأواخر األلف الرابع ق      

وهي تطابق عـصر  . بقايا مرحلة من الحضارة الرافدية سبقت العصر السومري       
وكشف . رابعة عشرة وتوازي أريدو الطبقتان الثانية عشرة وال     . حضارة تل العبيد  

يعود إلى أواسط األلف    . النقاب عن آثار قصر من عصر األمرات الباكر العتيق        
ولم يعثر المنقبون   . م.م، ويبدو أن موقع أريدو ترك في األلف الثاني ق         .الثالث ق 

كما كان الشأن فـي تـالل مهمـة    . في الموقع األثرى الكبير على ألواح مكتوبة  
د عثر على بقايا أرصفة ميناء على مقربــة مـن           وق. أخرى في بالد الرافدين   

كمـا  . ساحل البحر على شواطئ مستنقعات كانت تتصل بساحل الخليج العربي         
  .كان يفهم من نص سومري من عصر شولغي ملك أور
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وفي هذا العصر تأسـست دولـة       ) م645-538(عصر حضاري ياباني    
ت التي قامت بين دولة يا مـاتو        وقد كانت العالقا  . ياماثو ودخلت البوذية اليابان   

 فـي   weiوالممالك الثالثة في كوريا بمثابة صلة وصل بين اليابان وأسرة وي            
وإنه كان من فن و أن، استمر الفن البوذي الياباني          ). 535-386(شمال الصين   

األول تأثيره والهامة، وبفضل الفانين الصينيين نشأت مراكز أنتجبت أعماالً فنية           
وال شك أن تحريم البوذية الذي حدث لوقت قصير . ية من البراعة على درجة عال  

كان من ضمن أسباب هذا االزدهار الذي أدى إلى أن          . م574في الصين في عام     
 معبداً على األقل ولما كانت معظم هذه        46م إلى   640يصل عدد المعابد في عام      

 هوريـوجي   المعابد من الخشب فإنها قد تالشت غير أن جزءاً كبيراً من ديـره            
قد بقي حتى   . م708وربما أعيد بناؤه بنفس التصميم واألسلوب في عام         ) م607(

  .اآلن

وهي تتكون من رواق سقوف     ) الباجودا(وتوضح ردهة الكوندو الذهبية     
فقد كان كـل المبنـى      . وأسلوب البناء المستويات  الفنية في هذا العصر       . وبوابة

تبـدو  .  مثله في ذلك مثل فن البناء     . توفن النح . متناسقاً في أبعاده ومجموعاته   
كما تظهر فيه أيـضاً بعـض       . فيه دالئل واضحة لتأثير كل من الصين وكوريا       

تغيرات اقتضاها استعمال البرونز والخشب، بينما كانت النماذج األصـلية مـن            
لكن كان يوجد أسلوب . ويبين ثالوث بوذي في كوندو أسلوب عتيقاً جامداً. الحجر

ا يدل على ذلك عدد من تماثيل كوانون التي فضال عـن ظهـور              آخر أيضاً كم  
التأثير الصيني بوضوح فيها تبين تفوقاً فنياً كبيراً وتحكماً في المواد، وفي التلوين 

) التطبيقي(والصور الملونة الباقية تميل نحو الفن       . لم يكن التقدم كبيراً بهذا القدر     
معادن فإنها تظهر تقدماً أعظم بكثيـر       و بالنسبة ألشغال ال   ) البحت(أكثر من الفن    

  .عما كانت عليه في العصور المبكرة
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استمد اسم الحضارة اإلزيلية الميزولينية من  اسم الكهف الكبير مادازيل           
الذي يقع على بعد أربعين ميال من تولوز، على الجانـب الفرنـسي لمرتفعـات             

مما يـدل   . لحضارة المادلينية البيرينيز، تقع مخلفات هذه الحضارة فوق طبقات ا       
بصفة قاطعة على أن اإلزيليين قد عاشوا بعد انتهاء عـصر البلـستومين فـي               

غيـر أنهـم    . م وكان االزيليون  جامعي طعام ال مزارعين       . ق 8000حوالـي  
فإن أدواتهم كانـت    . وكما فـي الحضارات الميزولينية األخرى    . استأنسوا الكلب 

) أظفر اإلبهـام  (ذلك المكاشط التي كانت في حجم       مثال  . ميكرولينية صغيرة جداً  
ولم تكن ثمة معـدات مـن       . والتي استخدمت في كشط سطوح الجلود وتسويتها      

بل استخدموا عوضاً عنها أدوات من العظم ومن قرن         . األدوات الحجرية الثقيلة  
الوعل، وكان الماموت في ذلك الوقت قد انقرض، ولذلك لم يكن مـن الممكـن               

وكذلك الحال بالنسبة لقرن الرنة، إذ أن هذين الحيوانين قد          . العاجالحصول على   
تحركا شماالً متتبعين في ذلك تراجع الجليد لكن الغزال األحمر كان فـي ذلـك               
الوقت قد اصبح قادراً على العيش في فرنسا، ولذلك استخدمت قرونه على نطاق             

 ومعظـم هـذه     .واسع لصنع الهاربونات التي تتميز بهـا الحـضارة األزيليـة          
وثقب في القاعدة وكان كل منهمـا       . الهاربونات لها شوكة خلفية في كال الجانبين      

مصححاً بحيث يركب في قصبة مربوطة بحبل حتى إذا قصفت فروع األشـجار             
القصبة في جسم الفريسة الطـاردة يمكن أن تبقى  مغروسة في جسدها وتتسبب             

  .في قتلها

اقع األزيليـة وهـي عبـارة عـن         وقد عثر على أشياء غريبة في المو      
حصوات نهريـة معظمها من الكوارتزيت ملونة بمغـرة حمـراء ومزخرفـة            

وبعضها قد يكون تمثيالً . برسومات على شكل خطوط أو نقط أو خطوط متعرجة
وال يعـرف الغـرض     . كما وجد بعضها مكسوراً عن قصد     . ركيكاً لوجه إنسان  
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ا قد تكـون منـاظره للكورينجـا    لكنه. الذي استعملت من أجلـه هذه الحصوات 
)churinga (المقدمة لدى بعض السكان األصليين في استراليا.  

وقد عثر على وكري جماجم في أوفنت ببافاريا وهما يقدمان دليالً علـى     
وكانت توجد في الوكر األول ست جمـاجم        . ممارسة األزيليين للذبح في الرقبة    

ث تواجه الغرب ومغطاة بطـالء       جمجمة وكلها مرتبة بحي    27وفي الوكر اآلخر    
. وتبين فقرات الرقبة المتصلة ببعض الجماجم عالمات الذبح. من المغرة الحمراء  

ووجدت مواقع للحضارة األزيلية في كهوف بجنوب فرنسا، ووسـط أوروبـا،            
  .وبلجيكا، وشمال بريطانيا
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عـل   سنة بل ول   25.000لقد استوطنت استراليا بشكل مؤكد قبل اكثر من       
فإن القارة برمتها، بما في ذلك تسمانيا       . وفي الحقيقة . سنة40.000قبل أكثر من    

وكانت فـي أغلـب     . وغينيا الجديدة اللتان ربما كانتا متصلتين بجسور أرضية       
سنة وقد تصادف هذا االستيطان     20.000الظـن مستوطنة على نطاق واسع قبل       

كان مستوى البحـر فيـه      . رالمبكر مع الجزء األخير من العصر الجليدي األخي       
ولعل األرض كانت أقل جدباً وهو كذلك زمن        . أقـل والطقس أبرد والتبخر أقل    

العصر القديم األعلى في أوروبا والمناطق المجاورة، ولكن مـا إذا كـان فـي               
اإلمكان تسمية االستيطان األسترالي بالعصر الحجري القـديم األعلـى فلـيس            

  .واضحاً

) كيلور( البشرية  في أستراليا وكانت جمجمة        وثمة عدد من المتحجرات   
التي عثر عليها بالقرب من ملبورن أول جمجمـة عرفـت بأنهـا تعـود إلـى                 

. سـنة أو أكثـر    15.000والتي يعتقد اآلن أن عمرها يبلغ       . العصـور الجليدية 
شمالي ملبورن في   ) كم300(وهناك جمجمتان بشكل جيد من بحيرة منكو حوالي         
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وهناك من .  على التعاقب30.000و25.000غ عمرها حوالي نيوساوت ويلز ويبل
. يرى أن جميع هذه الجماجم حديثة حداثة النماذج األصلية الحية من حيث النوع            
أما الجماجم األخرى وال سيما تلك التي عثر عليها في تاوسوامب التـي تبعـد               

وذات فتبدو أكثـر قـدماً      . شمالي ملبورن في فكتوريا   ) كم150( ميالً   93مسافة  
وقد قام بعض العاملين    . حافة جبين عريضة وجمجمة ذات قمة منخفضة وطويلة       
وال يبلـغ عمـر بعـض       . بمقارنتها مع جماجم سولوا البدائية وإنسان من جاوا       

وعليه فهي ترجع   .  سنة وربما أقل   9000الجماجم األكثر بدائية من استراليا إال       
جموعتين من الناس الذين عاشوا وقد يشير هذا إلى م. إلى ما بعد العصر الجليدي

حين يشك األثاريون اآلخرون ما إذا كانت الجماجم القديمة حقاً          . في استراليا في  
  .مختلفة عن الجماجم  التي تعود إلى النماذج األصلية األخرى

وال يعرف إال القليل حالياً من مواقع االستيطان األولى في أستراليا بيـد             
وقد يكونون قد   . معاصرين آلخر الجرابيات العمالقة   أن الصيادين األولين كانوا     

وكانت شعوب أستراليا ما قبل التاريخ التي ربما كان يبلغ          . ساهموا في انقراضها  
نسمة شعوب صيد وجمع القوت، وكثير مـن 300.000عددها في النهاية حوالي     

الذين عاشوا قرب الساحل عرفوا بأنهم قد تغذوا من مـصادر البحـر القريبـة               
وقد نمت صناعة مجموعة مختلفة     . ستغلوا على اليابسة بال شك مصادر مائية      وا

واسعة من أنواع األدوات الحجرية، لكن النصال الصغيرة كانت قد اسـتخدمت             
أما فيما بعد ما يسمى بتقليد األدوات الـصغيرة األسـترالية فــإن          . بشكل نادر 

بي  فـي العـصر     أدوات كهذه استخدمت وهي تماثل بعض الشيء النوع األورو        
ومقبرة بحيرة منكو مهمة كأول شاهد للحرق حيـث كانـت           .  الحجري األوسط 

محروقة حرقاً شديداً حتى أن المقبرة التي هي أقدم منها في هذا الموقع كانت قد               
، وأن استخدام  أقالم المغره معروف من هـذا          )أكسيد الحديديك (غطيت بالمغره   

  .ط ملونة وأخاديد محفورةالوقت وكانت سطوح الحجارة تنقش بخطو
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وقد أنتجت المواقع في المناطق الشمالية فؤوسـاً حجريـة محفـورة أو             
وال شك في أن جعل مقـابض لـرؤوس الرمـاح           . بلطات ذات مقابض بأخاديد   
وكانت تصنع رؤوس العظام المدبيـة بوسـاطة        . واألدوات األخرى كان شائعاً   

ام بـشكل واسـع إبـان       وكان رمح الرامي آخذا في طريقة لالسـتخد       . الطحن
  .بيد أن األقواس والنبال لم تكن قد وصلت آنذاك بعد. االستعمار األوروبي
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البابليـة  . السورية األصل ) نفية(أحد ملوك آشور الكبار استطاعت أمه       
إثـر  ) م. ق 681(اعتلى العرش   . المولد أن تؤثر في والده ليجعل منه ولياً للعهد        

وراح ضحيتها والده ) أراد ملكات( الملكي تزعمها أخوه مؤامرة داخلية في البالط 
ولكن اسرحدون تصدى للمتآمرين  وحاربهم وانتصر علـى أخيـه           . سنحاريب

وأعاد اسرحدون النظر في سياسة والده تجـاه بابـل فأعـاد            . وأعلن نفسه ملكاً  
وبحكم عالقاته الوديـة مـع      . إعمارها واسترضى كهنتها وشيد فيها معابد كثيرة      

  .استطاع أن يوفق بين العاصمتين بابل وأشور.  عندما كان ولياً للعهدبابل

كانت تعتمل في ذهنه منذ زمن طويل فكرة القضاء على عدوه الـرئيس             
واستطاع أن يجمع   . ملك الحبشة الذي أحكم سيطرته على مصر      ) طهرقة(تهاركا  

وفينيقية حوله كل أعداء الدولة  اآلشورية من ملوك وأمراء في فلسطين وسورية             
وكان هؤالء يترقبون الفرصة المناسبة للتخلص من حكم آشور ونفوذها وبعد أن            
تمكن العاهل اآلشوري من فرض هيبته على الـساحل الـسوري توجـه إلـى               

وفي طريقه إليها قضى على أشد خصومه السوريين        . محاربـة تهاركا في مصر   
سرحدون في كتاباته ملك صور الذي هرب إلى البحر كما يذكر أ) عبدي ملكوتي(

وبذا يكون أسرحدون قد احكم قبضته علـى     . كما أخضع صيدا لسيطرته   . الملكية
سورية كلها وعلى القبائل العربيـة المتمـردة واسـتطاع أن يلحـق بـالقوات               
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وانسحب تهاركا جنوبـا اسـتولى      . المصريـة التي يقودها تهاركا هزائم متتاليه     
  .ا عائدا إلى سوريةثم انسحب منه. أسرحدون على مدينة منف

واصل أسرحدون في الشمال والشرق فتوحاته للقضاء على أعدائه مـن           
القبائل المتحكمة في كل من إيران وجبال القفقاس، وخلد أسرحدون نفسه تصويراً 
أو كتابة في نقوش بارزة على عدد من المسالت الضخمة التي نـصبها تخليـداً               

اثنتان وهمـا معروضـتان     ) األحمرتل  (وقد كشف منها في تل برسبب       . لذكراه
وعثر على أخرى في زنجرلي في جنوبي تركية تكاد تكـون    . فـي متحف حلب  

وهي معروضة في متحف اآلثـار      . صورة طبق األصل عن مسلتي تل برسبب      
وفي المـسلة صـور الملـك نفـسه         . الشرقية القديمة في متاحف الدولة ببرلين     
وملك صور طالبين الرحمة والمغفـرة      عمالقـاً يركع أمامه تهاركا ملك الحبشة       

وحجمها في المسلة ال يتجاوز ثلث حجم الملك مشدودين إلى يده بحبل مـن         . منه
فكال الملكـين لـم يقعـا    . وتظهر في هذا المشهد الغطرسة اآلشورية   . منخريهما

  .أسيرين في يده حقيقية األمر

ـ   ) نمرود (kalhuاختار أسرحدون مدينة كلخو      ه لتكون عاصمة لمملكت
ولم يهمل بناء القصور    . وهو وإن كان محباً للعمران كأسالفه إذ شيد معابد كثيرة         

إذ لم يعثر المنقبون على منحوتـات مـن         . إال أنه لم يعر النحاتين اهتماماً يذكر      
عصره تضاهي األعمال الفنية الرائعة التي خلفها أسـالفه باسـتثناء المـسالت             

في سورية أو فلسطين في أثناء قيامـه        وتوفي أسرحدون   . الضخمة السالفة الذكر  
بحملة تأديبية إلى مصر إلخماد حركة تمرد جديدة كان وراءها الملك األثيـوبي             

  .وخلفه على العرش ابنه األصغر آشور بانيبال. تهاركا
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هو االسم القديم لتل أسمر األثرى الواقع في منطقة ديالى فـي العـراق              
-1930حيث بدأت أعمال التنقيب منذ عـام  . كم شمال شرقي بغداد35على بعد  
 تل أسمر وتل خفـاجي وتـل أجـرب وتـل            –وشملت أربعة تالل هي     .1938

إتشـالي وذلك برئاسة هنري فرنكفـورت بتكليـف مـن معهـد االستـشراق              
واسم اشنونة هو االسم المستحدث مـن االسـم         . األمريكـي في جامعة شيكاغو   

عصر األسـرة  (عصر النهضة السومرية وصار يلفظ اشنونة في  ) أشنون(القديم  
وتبين نتيجـة التنقيبـات     . يعني في اللغة السومرية معبد األمير     ) الثالثة في أور  

األثرية أن تل أسمر هو مدينة اشنونة السومرية القديمة التي تعود في تاريخهـا              
عـصر جمـدة    (م  .بحسب تسلسل الطبقات الحضارية إلى بداية األلف الثالث ق        

  .م.في النصف األول من األلف الثاني قوتنتهي ) نصر

باستثناء ) جمدة نصر(لم يعثر على لقى مهمة في اشنونة من طبقة عصر 
بعض األختام واإلسطوانية التي تنبئ عن عالقات تجارية واسعة تصل حتى الهند 
وبعض المعابد التي جددت في عصور الحقة حتى عصر أور الثالـث  توضـع     

أنقاض طبقات حضارية تـصل تخانتهـا حتـى         فوق  ) جمدة نصر (طبقة عصر   
جمـدة  (وعـصر  . م ولكنها ال تحوي آثـار ذات أهميـة  3.5األرض البكر إلى   

في تاريخ أشنونة هو األساس لمرحلة بداية عصر الـساللة الـسومرية             ) نصـر
عرف هذا العصر باسم أحد ) م.ق2500-2800(الثانية التي سادت بالد الرافدين    

 المكتشفات العمرانية في أشنونة من هذا العصر معبد اإلله          وأهم) ميزيليم(ملوكها  
 الذي أصبح نموذجاً يقتدى به في بالد الرافدين  وهو بناء بسيط تحيط  abuآبو 

وقد شيد المعبد على سوية األبنية الـسكنية فـي المدينـة            . بصحن البناء المربع  
عل من العـسير    وأسلوب بنائه يج  . فأصبح جزءاً من النسيج العمراني المحيط به      
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على العابد رؤية تمثال اإلله مباشرة واألهم من كل هذا هو كشف دفينة تتـألف               
بـالقرب مـن منـصة      ) 2(من اثني عشر تمثاالً لعابدين في قاعة المصلى رقم          

اإللـه، وكانت هذه التماثيل منصوبة في األصل  داخـل المعبـد تقدمـة مـن                
خل المصلى بعد تحطيمها حتـى ال       وقد دفنت دا  . المحسنين الورعين إلله المعبد   

  .تبتعد عن رحمة اإلله

والالفت للنظر في هذه التماثيل أنها تختلف فـي أسـلوب نحتهـا عـن            
في بداية األلـف الثــالث      ) جمدة نصر (األسلوب الواقعي الذي ساد في عصر       

فهي هنا  . وأسلوب عصري األسرة الثالثة  في أور وأسرة العصر اآلكدي         . م.ق
إذ ال تظهر مالمح الجسم إال بالخطوط األساسية        . جريد والرمزية أقـرب إلى الت  

فالعيون تحتل معظـم  . فتبدو كأنها أفكار مجسدة ال تَمتْ إلى الواقع الحسي بصلة        
  .مساحة الوجه وتظهر كأنها أقنعة تخفي وراءها فكرة ما

عثر على معبد يعود إلى هذا العصر مجاوراً لقصر يـشبه معبـد آبـو               
وهذه ) م. ق 2028-2038(المدينة إتيوريا لسيده شوسن ملك أور       شيدهما حاكم   

العادة في تأليه الملوك عرفت أول مرة في حضارة الشرق القديم فـي العـصر               
  .اآلكدي

 وكان تارام سن حفيد سرجون هو أول من أله نفسه ثم اختفت هذه العادة 
 ومـن البقايـا   ) م. ق 1763-2025) (سـنكرة (في نهاية عصر مملكة الرسـا       

ألخرى التي عثر عليها في أشنونة أحياء سكنية وسور للمدينـة مـن             . العمرانية
عصر معبد آبو أي من بداية عصر األسرة الثانية إضافة إلى قصر يرقى إلـى               

  .العصر اآلكدي

 ديالى بعد –أصبحت أشنونة عاصمة لدولة  تدعى واروم في مثلث دجلة    
وتحولت إلى قوة كبيـرة مـدة       ) م. ق 2003(سقوط حكم األسرة الثالثة في أور       
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ثم ما لبثت أن اندمجت في دولة حمـورابي         . مـن الزمن في نهاية عصر الرسا     
  susaوقد عثر على عدد كبير من تماثيل أمراء أشـنونة فـي مدينـة سوسـة     

اإليرانية التي سلبها ملك عيالم شوتروك ناخونته األول في القرن الثاني عـشر             
  .كان من بين هذه التماثيل رأس حمورابيم ونقلها إلى عاصمته سوسة و.ق
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أولى المدن والعواصم اآلشورية وموطن اإلله القومي لبالد أشور كـان           
لها قدسية خاصة ومركزا دينياً مرموقاً لدى جميع الملوك اآلشوريين حتى أولئك            

وكانت آشور مقر تتويج الملـوك    . الذين اتخذوا غيرها من المدن عاصمة لملكهم      
فنهم ولم تهمل في أي فترة من فترات الحكم اآلشوري بل كان الملـوك              ومكان د 

  .يقومون دائماً ببعض النشاطات العمرانية فيها

تقع أطاللها على مسافة مائة وعـشرة كيلـو متـرات جنـوبي مدينـة           
الموصـل وتعرف خرائبها بالقلعة أو قلعة الشرقاط وقد شيدت المدينة على مثلث 

فعة وهي تشرف من جهتها الشمالية والشرقية علـى         من األرض الصخرية المرت   
 ولم يستأنف   1914 -1903نقبت فيها بعثة ألمانية بين عامي       . وادي  نهر دجلة   

 حيث باشرت مؤسسة اآلثار العامة بالتنقيب فيهـا         1978التنقيب فيها حتى عام     
  .ثانية

يرجع تاريخ المدينة إلى العصور الحجريـة حيـث كانـت مـستوطناً             
حيـث أظهـرت    . ونمت وتوسعت في عهد التبعية السومرية اآلكديـة       زراعيـاً  

وبعد اسـتقالل   .   التنقيبات فيها كثيرا من اآلثار ذات الطابع السومري واآلكدي        
. آشور عن الجنوب قام عدد من حكامها وملوكها بتـشييد أسـوارها وتعميرهـا        

انتقلـت  وظلت آشور تحتل المرتبة األولى بين المدن، األشورية حتى بعـد أن             
العاصمة اآلشورية إلى غيرها من المدن،  وكان سكانها يتمتعـون علـى مـر               
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العصور بامتيازات خاصة وفي العهد اآلشوري الحديث اهـتم بعـض الملـوك             
بتعمير معابدها وإنشاء القصور الجديدة فيها وفي أواخر العهد اآلشوري الحديث           

م تكـن قـادرة علـى       اضمحلت المدينة وتهدمت أسوارها وذهبت تحصيناتها ول      
م أي قبل سقوط    . ق 614مواجهة القوات الكلدانية والميدية المهاجمة فسقطت عام        

نينوى بسنتين وظلت المدينة بلدة صغيرة في العصور التالية حتى هجرت نهائياً            
  .في نهاية العهد  الغرتي في العراق

 240مـساحتها ال تتجـاوز      (وآشور أصغر العواصم اآلشورية األربعة      
ماً ويحيط بها سوران محصنان باألبراج الضخمة تتخللها ثالث عشرة بوابـة           دون

وكانت القصور والمعابد مركزة في القسم الشمالي من المدينة حيث شيد حـصن             
االله آشور وزقورته الضخمة كما شيدت زقورتان أخريان أصغر حجمـاً وفـي     

 مـن القـصور   المدينة عدد من المعابد ألهم اآللهة اآلشورية كمـا فيهـا عـدد    
كما . كان قد شيده سنحاريب) بيت اكينو(الضخمـة و فيها دار للحفالت  السنوية 

  .كشف فيها عن قصر واسع في العهد الغرتي
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واحداً من أعظم حكام الهند     ) م. ق 232-269حوالي  (كان أشوكا موريا    
ية التي أسهمت    مؤسس األسرة الموربان   -وأشوكا كان حفيد شاندرا جوبتا    . القديمة

وأسـست إمبراطوريـة    ) م. ق 323-326(في هزيمة اإلسكندر األكبر في الهند       
وبعد ثمان سـنوات مـن      ) وهي بانتا الحديثة  (قوية  كانت عاصمتها باناليبوترا      

بعد فتحه الدموي للدولة المجاورة كالنجا، عاد أشوكا إلى طريق          . اعتالئه العرش 
على كل حياته وسياسته ومنذ ذلـك الوقـت     وهذا التغير أثر    . الحق وصار بوذيا  

أعلن عقيدته في عدم استعمال القوة في انتصار الحق جاعالً هـاتين الحكمتـين              
وأرسل مبشرين بوذين إلى دول عديـدة منهـا سـوريا           . المبدأ األساسي لحكمه  
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ومصر ومقدونيا والى الدول األخرى المجاورة التي ربما كانـت قـد اعترفـت             
  .قص الرواية بأن ابنه نفسه كان على رأس البعثة إلى سيالنوت. فعـالً بسلطانه

وأمر أشوكا أيضاً بنقش سلسلة من المراسيم الصخرية في كـل أنحـاء             
مملكته وهذه تكون أول الوثائق التاريخية التي أمكن الحصول عليها عن تـاريخ             

أصـل جميـع    (الهند وفي كل أنحاء الهند نقشت هذه النقوش بالخط البراهمـي            
ولكن عند الحدود الشمالية الغربية لباكستان نقش عدد        ) وط الهندية المتأخرة  الخط

منها بالخط الخاروستي المأخوذ عن اآلرامية وأخيراً يوجد نقـشان فـي شـرق            
والثاني الذي كشف عنه حديثا بالقرب من قنـدهار         . أفغانستان أحدهما باآلرامية  

 عنـوان اإلمبراطوريـة     وقد وضعت أعمدة أشوكا تحت    . باآلرامية واإلغريقية 
  .الموريانية
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تظهر أسطورة أطلنتس ألول مرة في كتابات أفالطون الذي يذكر أن هذه     
وقد وضعت أطلنتس في القصة بأنهـا       . القصة وردت على لسان كاهن مصري     

م بـسبب   . ق 900دمرت قبل   . جزيرة في المحيط األطلنطي غربي جبل طارق      
ت عن موقعها من جزر كناري إلى أمريكا وقـد          شرور أهلها وتراوحت التكهنا   
هذا االسم للقارة الهائلة االتساع التي ) باليوغرافيا(استعار علماء الجغرافيا القديمة 

 مليون 170 إلى 140منذ حوالي   (jurassicكانت تغطي في العصر الجرواوي 
  .النصف الشمالي للكرة األرضية من غرب أمريكا إلى إنكلترا) سنة
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، وهـي تقـع إلـى       )حات وعرت (التسمية اليونانية لعاصمة الهكسوس     
وتذكر بعض المصادر أن القبائـل العموريـة التـي          . الشـرق من الدلتا بمصر   

هاجرت من بالد الشام إلى مصر قد تجمعت في المنطقة الواقعة إلـى الـشرق               
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س هـذه   مـن الدلتا واستطاعت قبيل نهاية القرن الثامن عشر قبل الميالد  تأسي           
وقد أطلق على حكامها اسم الهكسوس ثم عمت التسمية لتشمل الحكام           . العاصمة

  .والشعب الذي أسس افاريس

يختلف علماء اآلثار المصرية في تحديد مكان أفاريس الراهن فبعـضهم           
ولم يعثر  . ويرى بعضهم اآلخر أنها في فنتير     ) تانيس(يرى أنها في صان الحجر      
 الهكسوس سواء في تانيس أو في فنتير ولكن عثـر           إلى اليوم على مقابر ملوك    

وقد عرف  . على مقابر بعض الموسرين  منهم في تل الضبعة بالقرب من فنيتر           
إذ . الباحثون تاريخ إنشاء أفاريس من لوحة األربعمائة التي عثر عليها في تانيس           

نقش عليها أن الضابط ستي األول قد جاء إلى هذه المنطقة في عهد الملك حـور       
ليحتفل بمناسبة مرور اربعمائة سنة على عبادة اإلله سـوغ          ) م.ق1330(محب  

 يكون تاريخ إنشاء    1330  إلى    400في هذه المنطقة فإذا أضيف      ) إله الهكسوس (
  .م. ق1730افاريس نحو 

سيطر الهكسوس بعد ذلك على مصر، حكموها من عاصمتهم أفـاريس           
. وا يؤدون لهـم الجزيـة الـسنوية     وتركوا حكام األقاليم يحكمون أقاليمهم ما دام      

  . ويعترفون بسيادتهم

م قاد أمراء طيبة في أقصى الجنـوب الحـرب    . ق 1580وفي نحو عام    
) سفتن رع (على الهكسوس واستطاع أحمس األول بعد معارك عدة خاضها أبوه           

واحتاللها عنوة وبذلك انتهى حكم الهكسوس الذين    . حصار أفاريس ) كاس(وأخوه  
عهد األسرتين الخامسة عـشرة والـسادسة عـشرة وانتقلـت           حكموا مصر في    

العاصمـة من أفاريس إلى طيبة حيث ظهرت أسرة حاكمة جديدة هي األسـرة             
  .الثامنة عشرة
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هناك أدله متزايدة تشير إلى أن اإلنسان صانع األدوات تطور أوالً فـي             
لتي تتيح أعظم عمـق زمنـي لدراسـة      وعليه فإن إفريقيا هي ا    . القارة األفريقية 

وأول الدالئل على الصناعة المقصودة لألدوات وبقايا       . أسالفنا في ما قبل التاريخ    
 creat)   الصدع العظيم(صانعي األدوات تأتى من عدد من المناطق في وادي 

riftفي شرق إفريقيا حيث تستغلها اليوم الدول الحديثة مثل كينيا تنزانيا وإثيوبيا .  

 أراغون أن عمر الموقع األثيوبي في هادار –د أظهر اختبار بوتاسيوم وق
 مليون سنة وقد    3-2في شمال الشرق، ووادي آمو في أقصى الجنوب يصل إلى           

 Austrakأنتج موقع هادرا هيكال عظمياً كامالً تقريباً للجنس المعـروف بــ   

Pethicine        بقايا اإلنسان وليست  .   إلى جانب بقايا بشرية أخرى وأدوات حجرية
. في وادي أومو شائعة على الرغم من أن العثور على أشكال خـشنة ورشـيقة              
وأفضل ما تشتهر به مواقع أومو هي حيوانات المنطقة من الثـدييات واألدوات             

وهـذه  . الحجرية األولى التي أقرت لحد اآلن من قبل مؤرخي ما قبـل التاريخ           
مغلقة من الكوارتزيت من تراكمات     األدوات الحجرية المبكرة عبارة عن رقائق       

  . مليون سنة204تكوين شنكورو وتعود إلى حوالي 

بحيرة (وفي كينيا الشمالية أتاح البلد الواقع إلى الشرق من بحيرة توركانا    
. لها صلة بأصول اإلنسان، ومجموعة أدواته     . أدلة بارزة غزيرة  ) رودولف سابقاً 

التفاسير بين حين وآخر في الوقت الذي       وتتغير  . وال يزال هذا الشاهد قيد الدرس     
ولكن يمكن القول كما هو الحال في أثيوبيا أن كال شكلي           . تتجمع فيه أدلة جديدة   

 يظهران على الرغم من أن األدلة تـزداد تعقيـداً   Austrak pethecineجنس 
 التي تعزى إلى جنس     1470وذلك لوجود أجناس شبه بشرية أخرى مثل جمجمة         

أولى األدوات في توركانا الشرقية بعد زمن  متـأخر بعـض            وتظهر  . اإلنسان
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حجر مسامي يتـشكل مـن رمـاد        ( من حجر الطفة     1470الشيء عن جمجمة    
وهناك أكثر من خمسة عشر موقعاً منفرداً معروفاً، وقد تم تنقيب عدد            ) البراكين
ومن بين  . وتظهر األدوات الحجرية في عدة مواقع صلة بعظام الحيوانات        . منها
 2.5واقع المهمة بصورة خاصة موقع مجزرة هيبو الذي يعود إلـى حـوالي              الم

مليون سنة حيث ارتبط الهيكل العظمي ألحـد حيوانـات الكركـدن بـاألدوات              
  .الحجرية التي كانت قد استخدمت لتقطيع الجثة

 فـي   olduaigorge– -ويسجل الموقع الشهير عند أولديوفاي كـورج      
لتطور األدوات إلـى    ) أولدوان(رحلة هي مرحلة    شمال تنزانيا التغير عند أقدم م     

 حيث تصبح أنواع األدوات قياسية أكثر، كمـا         – acheulian -مرحلة األشيلية   
تظهر مواقع خارج إفريقيا وتمتلك أول دليل جيد في سجل ما قبل التاريخ وعلى              
الرغم من ظهور المواقع األشيلية في أوروبا، وجنوب غرب آسيا وأجزاء مـن             

من % 50فقد عاش أكثر من     . فإن الشاهد األفريقي ال يزال ذا أهمية أعظم       . الهند
ويمتد تاريخ الفتـرة  . سكان العالم المأهول أثناء الفترة األشيلية في إفريقيا الحالية   

وكـان النـوع    . سنة مضت تقريباً  110.000 مليون  إلى     1.4األشيلية من نحو    
و الفأس اليدوي وما رافقـه مـن        المميز من األدوات إبان هذه الحقبة الزمنية ه       

أدوات مشظية وتظهر األدلة التي عثر عليها في إيسميليا  وأولدوفاي في تنزانيا             
وأولورجيسيك في كينيا، وملكا كونتور في أثيوبيا ومواقع أخرى خارج إفريقيا،           
أن اإلنسان األشيلي كان صيادا نشيطا وناجحاً ألنـواع عديـدة ومختلفـة مـن               

ويتـضح  . لكبيرة مثل الفيل والثور والحمار الوحشي والظبـي       حيوانات الصيد ا  
. مـن البقايا البشرية المتحجرة التي عثر عليها في الطبقة الثانية في أولـدوفاي            

. والدار البيضاء والرباط وساحل المغـرب     . وفي مواقع في شمال شرق إفريقيا     
 المنتـصب   أن الصيادين كانوا من جنس اإلنسان     . وترنيفاين في هضبة  الجزائر    

  .القامة
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 تغير كبير في منـاخ العـالم بـسبب          110.000وقد حدث قبل حوالي     
والـذي أدى إلـى تكـون       . االختالف المركزي لمدار األرض في أكبر الظـن       

العصـر الجليدي في المدارات الشمالية والى ترسبات واضحة كبيرة من حيـث            
اإلنسان المنتصب القامة   ويبدو أن اختفاء    . التوزيع والكمية على القارة األفريقية    

وما رافقه من األدوات األشيلية يصادف بصورة عامة مع هذا التغير الطقسي في             
 -كل من أوروبا وإفريقيا حيث تمتلكان أولى الدالئل على ظهور اإلنسان العاقـل   

.  وما رافقه من تقنية أدوات العصر الحجري المتوسط        – Homosapiensعلى  
لمتوسط في أفريقيا مشابها إلنسان النيـا نـدرتال         وكان إنسان العصر الحجري ا    

Neanderthal man-إن لم يكن متماثالً معه.  في أوروبا وجنوب شرق آسيا.  

وثمة هناك هيكل عظمي كامل من العصر الحجري المتوسط وجد فـي            
بروكن هيل مايفا في زامبيا فالجمجمة كبيرة على نحو غير اعتيــادي ) كايوي(

م األطراف من الناحية األخرى المرتبطة بالجمجمة شبيهة        بيد أن الحوض وعظا   
بتلك التي لإلنسان الحديث أما المواقع األخرى التي قد أتاحت مواد هيكلية مماثلة             
فهي  ديري داوا في اثيوبيا وجبل ايرهود في المغرب إذ ترتبط هـذه الـشواهد                

 التي هي دون    المبكرة لإلنسان الحديث مع مجموعة األدوات التي كان يستخدمها        
شك ذات جهد متميز وأكثر دقة من أدوات اإلنسان المنتصب القامـة إذ تظهـر               
مثاقب أحادية وثنائية األوجه وبعضها  ذات جهد متميز وأكثر دقـة مـن أدوات              
اإلنسان المنتصب القامة إذ تظهر أطراف مبردة وأشكال كاشطة مختلفة وأدوات           

تي البد وأن تكون قد جعلـت لهـا         وبعضها نحت وقطع صغيرة هاللية الشكل ال      
وثمة تنوع محلي كبير في مجموعـة       . مقابض إلى جانب أدوات عظمية وخشبية     

األدوات وال شك في أن هنا التشعب يعكس تكيفاً انتقائياً لبيئات مختلفة، ويبـرز              
التباين المحلي بصورة خاصة في الفرق بين التقنية المستخدمة في إفريقيا شـبه             

ويتضح تشعباً مشابهاً أيضاً    . ية ساحل إفريقيا الشمالي والمغرب    وتقن. الصحراوية
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في الممارسة االقتصادية من السجل اإلثاري، كما أن هناك أدلـة كافيـة علـى               
ولو كانت القدرة على استخدام اللغة ميزة مقتـصرة  . االستخدام المتحكم فيه للنار  

 الحضاري الكبير   على اإلنسان الحديث لكان من األسهل وصف سلسلة من التقدم         
عند نهاية العصر الحجري المتوسط مثل تطور الرسم والنحت والـسرعة التـي        

  .استبدلت بها جميع األشكال السابقة بأخرى خاصة باإلنسان العاقل

وبغـض  . وال يعرف بالضبط أين ومتى كان أول تطور لإلنسان الحديث       
هناك إنسان ال يميز     سنة كان    35.000فإنه قبل   . النظر عن المكان الذي نشأ منه     

عن الجماعات الحالية في طول القارة وعرضها، وال شك في أنه كـان لهـؤالء        
الناس من العصر الحجري المتأخر األدمغة المفكرة نفسها وتنوع فـي الـسلوك             

إن الكمية المتزايدة من البيانـات الحـضارية   . والمعتقد، تحقق عن طريق الكالم   
 أسالف ما قبل التـاريخ الـذين كـانوا وراء           والمتحجرات تعطينا إشارة ما إلى    

  .التشعب الحضاري والجنس الذي يظهره السكان الحاليون

وعلى  الرغم من أن إنسان العصر الحجـري المتـأخر لـم يـستخدم               
المعـادن، فإن حضارته المادية وأسلوب حياته كانت شبيهة جداً بتلك التي كانت            

نسان الغاب فـي جنـوب إفريقيـا        لجماعات الصيد وجمع القوت الحديثة، قبل إ      
وكانت تجعل للرماح نهايات دقيقـة      . واالدزا في تنزانيا ومبوتي في شرق زائير      
كما استخدمت السكاكين مـن رقـائق   . جداً مصنوعة بعناية من الحجر أو العظم     
وصنعت شباك الصيد والفخاخ من أليـاف       . الحجر والكاشطات لألعمال الجلدية   

 الجلدية تخاط بعناية بإبر دقيقة من العظم كما اسـتغلت           وكانت المالبس . النباتات
مجموعة واسعة مختلفة من األغذية النباتية والحيوانية على أساس موسمي، كما           
استفاد اإلنسان استفادة كبيرة من المالجئ الصخرية الطبقية إلى جانب المالجـئ           

ة م فـي عـد    . ق 5000وهناك أدلة في حـوالي      . التي شيدت من الخشب والقش    
على اقتصاد قائم على التربية الحيوانية التي اتخذت . أجزاء من الصحراء الغربية
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صيغة معينة إلى جانب استخدام الفخار وعلى أية حال فإن اقتـصاديات الـصيد              
للعصر الحجري المتأخر تكيفت تكيفاً جيداً مع البيئة األفريقية بحيـث اسـتغرق             

  .اً طويالًانتشار الممارسات الزراعية في القارة وقت

وعلى الرغم من وجود أدلة على وجود الحيوانات الداجنة مثل األبقـار            
وعلى الماشية  في شرق إفريقيـا       . م.ق1500والماعز في غرب إفريقيا بحلول      

م فإن التربية الحيوانية المنتظمة لم تصل الطرف الجنوبي للقـارة    .ق700بحلول  
اش كل من الصيادين والفالحين     وقد ع . قبل السنين األولى من التاريخ المسيحي     

م حتى يومنا هذا ولم تصبح الزراعة الصيفية الغالبة         .ق5000جنباً إلى جنب منذ     
للبقاء في إفريقيا الريفية حتى  انتشار الفالحين الزنوج الذين استخدموا وتحـدثوا       

  .م فصاعدا300ًبلغة البانشو منذ 
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ير ماء يصب فـي نهـر       يقع كهف اللورا المقطوع في الصخر على غد         
وهو يوجد اآلن في والية بومباي      . جودا فاري في الشمال الغربي لهضبة الدكن      

. إلى الجنوب الغربي من اجانتـا     ) كيلومترا64.4ً(على بعد حوالي أربعين ميالً      
وكان أول من وصف هذا الموقع الرحالة الفرنسي تيفينو في النصف الثاني مـن           

الحين أثارت اللورا إعجاب زائرين كثيرين، وقـد        ومنذ ذلك   . القرن السابع عشر  
حفرت هذه الكهوف في جرف هضبة بركانية مما أكسبها صفة خاصة تميزهـا             
عن معظم معابد الكهوف األخرى في غرب الهند التـي قطعـت فـي صـلب                

 كهفاً نصفها تقريباً كهوف بوذية وهندوسية       35وهناك حوالي   . الجـروف نفسها 
  .جانتينيةوعدد قليـل منها كهوف 

ومثلما تقترن الكهوف المتأخرة في أجانتا بأسرة  فاكاتاكا، وتقترن كهوف 
  .بادامي بالشالوكيين المبكرين، تقترن كهوف اللورا بالراشتراكونين
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ومن المسلم به بصفة عامة أن أقدم هذه الكهوف تنتمي إلى المجموعـة             
 1،2،3نهـا الكهـوف     البوذية التي تقع في نهاية الصفين من الجهة الجنوبية وم         

وهي المعروفة باسم كهوف ديراوارا، وربما ترجع إلى النصف الثاني من القرن            
ثم يرجع إلى تاريخ  متأخر عنها بقليل الكهف الرهباني ماها           . السادس الميالدي 

  .م تقريبا35.7ً× م17.7الذي تبلغ أبعاد ردهته حوالي  ) 5رقم(وارا 

الـذي  ) 10رقم  (هف فبسفاكارما   ولعل أشهر كهوف المجموعة البوذية ك     
يرجع تاريخه إلى أواخر القرن السابع أو أوائل القرن الثامن، وهو يتكون مـن              

وتوجد في نهايتهـا مـن      .  قدما تقريباً  86ردهة لالجتماع يبلغ ارتفاعها حوالي      
ناحية المحراب أشتوبا مزينة بتمثال ضخم لبوذا في وضع المعلم ثم يأتي بعد ذلك 

 إلى نفس التاريخ تقريباً يسمى أولهما دوتال مكون مـن طـابقين            كهفان يرجعان 
وهما يمثالن الكهوف الرهبانيـة     ) ويسمى الثاني فين تال مكون من ثالثة طوابق       

المتأخرة المنحوتة في الصخر والمكونة من أكثر من طابق وأمامها فناء عريض            
 15.2حـوالي   (مكشوف ويبلغ ارتفاع واجهة كهف فين تال خمسين قدماً تقريباً           

  ).متراً

فيرجع تاريخها إلى منتصف القرن     ) الهندوسية(أما الكهوف البراهماتية    
: ويمكن تقسيمها إلى ثالثة طرز رئيـسة الطـراز األول         . السابع والقرن الثامن  

وهو يتكون من صالة متسعة ذات . ذو طابقين) 15رقم (ويمثله كهف داسا فاتارا   
. فيهارا، وبها هيكل مقطوع في جدارها القصي      مقتبسة من الدير البوذي     . أعمدة

مستمد من الطراز السابق ويتكون أيضاً من صالة ذات هيكـل،          : والطراز الثاني 
إال أن الهيكل له كيان مستقل بذاته في الجهة الخلفية من الصالة ويحيط به ممـر           

). 14رقـم   (وكهف رافـان    ). 22رقم  (للطوفان حوله كما في كهف رامسفارا       
وهو يمثل أحدث كهوف المجموعة يتكون من صـالة صـليبية           : ز الثالث والطرا

وثمـة  ) 29رقـم   (الشكل يقع الهيكل منفردا في وسطها كما في كهف دومارلينا           
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الذي قطع في الصخر الحي     ) جنة سيفا (أخيراً قسم مستقل بذاته هو معبد كيالسا        
ي كانشيبورام وربما   مناظر لمعبد راجاسينها باالفا بالموقع المسمى كيالسا ثاني ف        

) م773-756(أنشىء هذا المعبد فبي عهد الحاكم الراشتراكواثي كريتشا  األول           
وهذا المعبد مزين بكنز من النحت الفاخر، ويعد من أعظم مـا بلغتـه العمـارة                

  .الهندية بل والمدينة الهندية كلها

„íŠbnÛa@ÝjÓ@bß@òîÛbà“Ûa@bØí‹ßcZ@ @

تك البري من سيبريا إلى االسـكا فـي         اتجه اإلنسان أوالً عبر ممر بير       
وقد احتوت الحقول الجليدية التي تغطـي الجـزء         . الفترة الجليدية الويسكونسية  

الشمالي من الكرة األرضية على مياه تكفي لخفض مستوى البحر لتجعـل هـذا              
وعلى األرجح فإن المستوطنين  األمريكيين األوائل كانوا علـى          . االنتقال ممكناً 

م وكانت أمريكـا    . ق 20.000من الصيادين الذين وصلوا قبل      شكل مجموعات   
آخر القارات التي أصبحت آهلة بالسكان وعلى خالف آسيا وإفريقيا وأوربا، فإن            
السكان األوائل كانوا جميعاً من نوع اإلنـسان العاقـل أو اإلنـسان العـصري               

م بالدرجـة   . ق 6000واعتمدوا في عيشتهم منذ لحظة وصولهم إلـى حـوالي           
ساس على صيد الحيوانات البليستوسينية وعندما اختفت هذه ظهرت سلسلة من         األ

وتكيفت كل واحدة من هذه     . الحضارات  المختلفة في المناطق البيئية في أمريكا       
الحضارات مع إمكانية صيد الحيوانات المحلية وجمع النباتات بتغير الظـروف           

راعـة الـذرة والقـرع      المناخية وتقود نشاطات جمع النبات المتخصصة إلى ز       
م فـي جنـوب     .وظهرت نشاطات مشابهة في األلـف الثـاني ق        . والفاصولياء

وانتشرت إلى مناطق أخرى وانتشرت الزراعة من المنطقة        . الواليـات المتحدة 
الجنوبية الغربية في أعالي وادي مسيسبي على طول النصف الشرقي للواليـات            

لحضارات التاريخية إلـى الـشمال      المتحدة، إال أن حضارات ما قبل التاريخ وا       
األقصى والمنطقة الشمالية الغربية وكاليفورنيا لم تصبح زراعية، واعتمدت دائماً          
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وتنتسب الغالبية العظمى من فئات القبائل التي التقى        . على الصيد و جمع القوت    
 مجموعة لغوية، إال أن هذه المجاميع     13 إلى   1850-1500بها األوروبيون بين    

وال تطابق حضارات   .  دائماً المناطق الحضارية العامة في شمال أمريكا       ال تماثل 
ما قبل التاريخ التي اشتقت منها، فسكن النـاطقون بـالمجموعتين الكونكوينيـة             
واإليروكوينية في الشمال الشرقي والمسكوجين فـي الجنـوب الـشرقي مـن             

سـنت  األراضي المنخفضة الشرقية، وهي المنطقة الواقعة جنوب مصب نهـر           
لورنس والبحيرات العظمى ومصب نهرا المسيسبي وكانـت معظـم الـسهول            

أما الجنوب  فقد سكنه الكادوانيون      . العظيمة مأهولة بالناطقين باللغـات السيونية    
 -واالثاباسكانيون، وأقامت المجاميع اللغوية واألثاباسكانية والهوكانيـة وأوتـو        

 أو  - النـاطقون بمجموعـة األوت     وقطن.  أزتكية في المنطقة الجنوبية الغربية    
وكانت كاليفورنيا مأهولة بمجاميع أثاباسكانية     . تزكية اللغوية في الحوض العظيم    

  .وهوكانية وبيتوشية اللغوية

 ساهابتين، وسكنت مجموعتا    -أما السهل الداخلي فقطنته شعوب كالمات     
ساليش وواكاشان الـساحل الـشمال الغربـي واسـتقرت شـعوب أثاباسـكان              

 ألوت في   -أقامت شعوب اسكيمو  . كويـن في المنطقة شبه القطبية الشمالية     والكو
  .الساحل القطبي

 وعلى الرغم من أن هذه المجاميع كانت موجودة عند أول مقدم للبيض            
فإنه ليس بالضرورة أن تكون هي أيضاً صاحبة اللغات الشائعة في فترة ما قبـل   

. ليالً عن الشعوب التي عاشت هنـاك      التاريخ في المنطقة إال أنها تمنح مع ذلك د        
إن التناظر األثنوغرافي في علم آثار أمريكا الـشمالية إلـى جانـب المجـاميع               

  .الهنديـة المعاصرة ليتيح الوسيلة إلعادة تركيب تاريخ أكثر تكامالً
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عاش هذا النوع البشري البائد في أوائل عصر الباليستون إثناء الفتـرة              
وجدت .ألولى والثانية وما بينهما، أي أنه استمر حتى أواسط هذا العصرالجليدية ا

 من قبل طبيب هولندي اسمه يوجيـن 1891أولى بقايا هياكله المتحجرة في سنة 
ديبوا بالقرب من قرية ترينيل الواقعة على ضفاف نهـر بنجافـان فـي وسـط                

ين، أمـا   جزيـرة جاوه وقد شملت تلك البقايا غطاء جمجمة وعظمة فخد وسـن           
غطاء الجمجمة فكان أقرب في شكله إلى جماجم القردة ألنه مفلطح من األعلـى              
وفيه بروز شديد في عظام الحاجبين والجبهة متقهقـرة وحجـم المـخ صـغير               

أما عظمة الفخذ فتدل على أنها مهيأة لنفس الوظيفة التي تقـوم بهـا       ) 3سم900(
  .عظمة الفخذ في اإلنسان العاقل

ات الدكتور فون كودك زفالد وتبين من دراسـته أن          درس هذا المتحجر  
صاحبها كان يستطيع الوقوف على قدميه، وكان ماهراً لدرجـة أنـه يـستطيع              

وقد توالت فيما بعد اكتشافات بقايا هذا اإلنسان فـي          . صناعة األدوات الحجرية  
 على قسم من فك أسفل وفك أعلى فيهما         1936الشرق األقصى، إذ عثر في سنة       

سنان، وعثر على جمجمة  كاملة إلنسان بالغ، وعلى جمجمـة أخـرى             بعض األ 
لطفل صغير، ويظهر من دراسة هذا الجماجم أن إنسان جاوه لم يبلغ حجم دماغه              

  .3سم1000أكثر من 
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 على بقايا متحجرات بشرية فـي كهـف   1927عثر في الصين في عام    
 1939وفي عـام    . ميال40ًقريب من قريـة شوكوتين جنوب غرب بكين بنحو         

عثر على جمجمة كاملة وعظام أطراف لنحو أربعة عشر شخصاً من الـدكتور             
فايدن رج، وتبين من دراستها وجود صفات بشرية مقرونـة بـبعض صـفات              
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القرود، فمن الصفات غير البشرية غلظ عظم الحاجبين كما في الغوريال، وعظام            
 بينما توجد فجوة فوق األنف عنـد  الحاجبين تمتدان فوق العينين في خط مستقيم،      

ومؤخرة الجمجمة في هذا النوع من اإلنـسان مدببـة وليـست    .  اإلنسان العاقل 
مستديرة وتتصل بالرقبة في منطقة عريضة مما يدل على أن الرقبة كانت غليظة             

أما متوسط حجم الدماغ    . وعضالتها قوية وهي في هذه الصفة تقترب من القرود        
 3سم1400 بينما  هو في اإلنسان العاقل        3سم950ائد فقد بلغ    في هذا اإلنسان الب   

أما أطراف هذا المخلوق  فكانت تشبه في دقتها ونسبتها إلى بقية الجسم أطراف              
وهذا دليل على أن األطراف كانت أسبق فـي  تطورهـا مـن              . اإلنسان العاقل 

ن عظام  وتوجد تشابهات عديدة بين إناث الصين وبي      . الجمجمة والدماغ واألسنان  
  .إنسان جاوه حتى أن علماء اإلنسان يضعون كليهما في نفس الجنس

ÝÓbÈÛa@æbãaZ@ @

بدأ أول ظهور لإلنسان العاقل في الفترة غير الجليدية األولى، ووجـدت            
 وهذه البقايا عبارة عـن 1936أقدم بقاياه المتحجرة في سوانسكوب بإنكلترا سنة      

 لمؤخرتها ووجدت هذه المتحجـرات      عظمتين  إحداهما لغطاء جمجمة واألخرى     
مع آالت حجرية من شظايا الصوان أشولية الطراز ومع عظام الوعـل والفيـل              

وتبين من دراسة هذه العظام أنها قريبة الشبه جداً من عظام           . القديم ووحيد القرن  
اإلنسان الحديث فيما عدا ثخنها، وظهرا أن تعرجات المخ الموجودة آثارها على            

الداخلي كثيرة على غرار مخ اإلنسان الحديث تقريباً، أما مؤخرة          سطح الجمجمة   
الجمجمة فهي عريضة وليست مدببة وهذه صفة تضعها فـي نطـاق الجمـاجم              

  .الحديثة

وعثر في كانام على بحيرة فكتوريا بشرق إفريقيا على الجزء األسفل من      
ة جمجمة تتميز بذفن بارز واضح تعود ألواسط عصر الباليسـستوين مـصحوب           
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ببقايا ثديات محبة للدفء مثل الفيل القديم وفرس النهر ووحيد القرن والزرافـة             
ولم يعثر في هذا المكان على متحجرات آدمية مـع اآلالت الحجريـة والبقايـا               
الحيوانية، كما لـم يعثر على آثار نيران في هذا المستوطن ما يدل على أن أهله               

  .لم يهتدوا إلى معرفة النار

اإلنسان العاقل المتحجرة في جنوب فرنسا متمثلة بهيكـل         ووجدت بقايا   
عظمي كامل إلنسان، طويل القامة، دقيق البناء، قوي البينة، كبير المخ، وهـذا             
المخ فيه تجاعيد كثيرة معقدة وقد أطلق علـى صـاحب هـذا الهيكـل إنـسان                 

ومن هذا العصر وصـلنا     . كرومانيون، ويعـود تاريخه إلى العصر االوركنيش     
ن عظيمان بشريان وجدا في كهف كريمالدي يحمـالن صـفات زنجيـة             هيكال

وخصوصاً في بروز الفك مما يدل على هجرة زنجية مبكرة من إفريقية دخـل               
  .أوروبا عن طريق تونس أو جزيرة صقلية

ويظهر أن التخصص في الصفات الجسمية المميزة لـسالالت اإلنـسان           
حجري القديم األعلـى، فـصاحب      العاقل قد بدأت بالظهور منذ أواخر العصر ال       

جمجمة سوانسكوب، كان عريض الرأس ومثله كان إنسان كومب كابل أما إنسان         
كرومانيون فكان عريض الرأس وطويل الوجه وهذه الصفة معروفة لدى بعض           

  . السالالت الفرعية للمجموعة القوقازية

أما إنسان كريمالدي فكان يتصف ببروز الفك المتزنجـة أمـا جمجمـة             
نسلد فكانت تحمل صفات مغولية قديمة مختلطة بصفات ساللة شـرق أوروبا           شا

متمثلة بالرأس العريض والوجنات البارزة والفك الكبير وفي شرق إفريقية وجدت 
بقايا بشرية تشبه إلى حد كبير جمجمة كومب كابل وفي شمال إفريقيـة وجـدت       

ن سـالالت   جمجمة تشبه جمجمة كروماتيون، وهذا يدل  علـى التجـانس بـي            
  .المجموعة  القوقازية في هذا الوقت المبكر
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فقل سـقوط المطـر     . ويتراجع الجليد نهائياً إلى المنطقة القطبية الحالية      
وجفت الجداول واألنهار في المناطق التي تشغلها اآلن الصحراء الكبرى وبـالد            
 العرب في الوقت الحاضر فاختفت المروج الخضراء وهاجر الحيوان إلى أقـاليم      
المطر  شماالً وجنوباً نحو أوروبا ونحو السودان وارتحل اإلنسان وراء الـصيد              
والنبـات فظهرت الحضارة الميكروليثية في العصر الحجري المتوسط في آسيا          
وأوروبا وشمال إفريقيا وشرقها وهاجر أصحاب هذه الحضارة إلى أوروبا عـن            

 إفريقية عبر بـاب  طريق فلسطين وآسيا الصغرى وجبل طارق كما دخلت شرق       
وهذه الهجرات ترجع في أصولها إلى ساللة  واحدة تعتبر األصل القديم            . المندب

لساللة البحر المتوسط واختلطت أثناء هجرتها ببقايا سالالت العصر الحجـري           
القديم األعلى وفي العصر الحجري الحـديث والعـصر البرونـزي والعـصر             

لثالث القوقازية والمغولية والزنجية إلى     تفرعت هذه السالالت الرئيسة ا    . الحديدي
  .عدد كبير جداً من السالالت الصغرى

هكذا ظهر النوع البشري الذي يعمر األرض اآلن، هذا النوع هو اإلنسان 
العاقل الذي يعتبر المرحلة الثالثة في التطور البشري بعد نـوع جـاوه ونـوع               

ل واحد بـدليل إمكـان      نياندرتاك، وال شك أن البشر الحاليين يرجعون إلى أص        
التزاوج بينهم، ولكن ليس معنى هذا أن النوع البشري ثابـت أو متجـانس فـي        
صفاته بل تفرع منذ زمن طويل موغل في القدم جداً إلى سالالت كبرى ثـالث               
هي القوقازية والمغولية والزنجية وتفرعت هذه بدورها إلـى سـالالت فرعيـة           

تزاوج،  فنشأت سالالت مولده ومختلطة      متعددة تحت تأثير الظروف الطبيعية وال     
وال يزال االختالط قائماً بين أفراد السالالت المختلطة في كافة انحاء العالم فـي              

  . الوقت الحاضر
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عثر على أولى متحجرات بقايا هذا النوع  من االنسان البائد في جبـل                 
 وجـدت بقايـا     1907 ولكنها لم تنشر في حينها، وفي سـنة          1848طارق عام   

متحجرة أيضاً في هايدلبرغ بألمانيا الغربية متمثلة بفك غليظ وجد مـع عظـام              
وأسنان حصان وفيل قديم ونوع من وحيد القرن وغيرها مـن ثـدييات عـصر            
الباليستوسين المحبة للدفء، مما يرجع معاصرتها للفترة غير الجليدية األولـى،           

لفك الذي يتميز باإلضـافة إلـى غلظـة         ولم يعثر على أية آلة حجرية مع هذا ا        
أما األسـنان فهـي     . بالتقهقر من ناحية الذقن بحيث يكون أقرب إلى ذقن القرود         

مرتبة في قوس على غرار ما في اإلنسان العاقل ولكنها  اكبر من أسنان اإلنسان           
العاقل وأصغـر من أسنان القرود، وعثر على بقايا أخرى لهذا اإلنسان في أحد             

ي نياندر بألمانيا وهذه العظام هي عظام جمجمـة وقفـص الـصدر             كهوف واد 
وسمي بإنسان نياندرتال نسبة إلى المكان الذي وجدت فيـه بقايـاه            . واألطراف

المتحجرة وسميت حضارته بالحضارة الموستيرتة  نسبة إلى هذا المكان الـذي            
 فـي   وجدت فيه اآللة من شظايا حجر الصوان وظهرت بقايا هذا اإلنسان أيضاً           

جهات عديدة من العالم القديم مثل فرنسا وبلجيكا وإسـبانيا وإيطاليـا وكرواتيـا       
ولم . وجنوب روسيا وسيبريا وشمال  وجنوب إفريقية وفلسطين والعراق وايران         

يعثر في هذه األقطار على جماجم فقط بل على هياكل عظميـة كاملـة لرجـال           
  .ونساء وأطفال

اندرتال التي وجدت في أقطار عديـدة       إن هذه الكثرة من هياكل إنسان ني      
تعطينا فكرة كاملة عنه وتوضح لنا الفروق بينه وبين اإلنسان العاقـل فجمجمـة       
إنسان نياندرتال كبيرة وعظامها غليظة وجسورها الحاجبية سميكة وتشبه المظلة          
التي تشرف على فجوتي العينين الواسعتين، وقلة الجمجمة أو قمتهـا مـسطحة             
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 مؤخرة الرأس قوية ومدببة، والرأس منكفئ إلى األمام قلـيالً           ومنخفضة وعظام 
والفك العلوي بارز وكبير وسقفه عريض مما يدل على اتساع الفم وفقرات الرقبة 
متصلة بقاعدة الجمجمة اتصاالً منحرفاً نتج عنه بروز في موضع الرأس بالنسبة            

بـة طويلـة تـساعد    للعمود الفقري والذقن  متقهقر واألسنان كبيرة وفقرات الرق     
علـى مسك عضالت قوية، وعظام األطراف ضخمة ومنحنية  قليالً مما يـدل             
على أن القامة لم تكن كاملة االنتصاب بل كان الرأس منكفئاً إلى األمـام مثـل                

  .القرود

هذه الصفات تنطبق على السالالت الكالسيكية إلنسان نياندرتال غير أن          
 وفي روديـسيا    1925كرمل بفلسطين في سنة     البقايا التي عثر عليها في جبل ال      

 وفي غيرها، تدل  على سالالت أحدث من األنواع          1931 وفي جاوه سنة     1921
في بروكنهل في روديسيا وجدت جمجمـة       . السابقة تطورت فيها بعض الصفات    

كاملة وأجزاء من جماجم أخرى وعظام األطراف، وظهـر مـن دراسـتها أن              
دتها الوسطى فهي في منطقة اتصالها بالرقبة أقرب        الجمجمة أكثر اتزاناً على قاع    

إلى اإلنسان العاقل، أما عظام األطراف فليست ملتوية بل مستقيمة مثـل عظـام         
أطراف اإلنسان العاقل، وقد عثر مع هذه البقايا على شظايا حجرية ليفولوازيـة             

كما وجدت عظام لحيوانـات     . الطراز وهي أحدث عهداً من الشظايا الموستيرية      
منقرضة واألخرى ال تزال تعيش في روديسيا وتبـين مـن دراسـة الجمـاجم                
اإلحدى عشرة التي اكتشفت في طبقات الباليستوسين األعلى في جاوه أنها ترتكز   
على فقرات الرقبة في مثل ارتكازها في اإلنسان العاقل، كما أن عظمة الـساق              

 الـساق فـي     التي وجدت في نكادونك على نهر صولو في جاوه تشبه عظمـة           
  .اإلنسان العاقل  من حيث استقامتها وخلوها من آثار االلتواء

وكان إنسان نياندرتال حتى عهد قريب يعتبر مرحلة من مراحل تطـور            
اإلنسان الحديث من القـردة العليا، ولكن العثور على متحجرات بشرية تسبق في 
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متحجـرات  الزمن العصر الموستيري ألقى الشك على هذه النظرية إذ وجـدت            
بشرية لنوع اإلنسان العاقل في أنقاض الفترة غير الجليدية األولى بصحبة اآلالت            

يستدل من هذا أن إنسان نياندرتال  لم يكـن          . من شظايا حجرية أشولية الطراز    
خطوة جديدة في تطور اإلنسان العاقل الذي بدأ في الظهور فعـالً قبـل إنـسان                

ات عصر الباليستوسين، بل كان تطوراً      نياندرتال بل وعاصره في فترة من فتر      
جانبياً أو تطوراً موازيا ومعاصراً لإلنسان العاقل ولكنه باد وانقـرض وربمـا             

  .كـان اإلنسان العاقل قد استوعبه أو قتله وقضى عليه

òî×bãc@Z@ @

م سيلوتس األول ووسـعها      . ق 300مدينة في آسيا الصغرى أسسها عام       
م من خـالل نـشاطات      .ق64رومانية عام   أنطيوخوس الرابع وأصبحت مدينة     

كانت واحدة من أهم ثـالث مـدن فـي العـالم            . بومبي وعاصمة إلقليم سوريا   
وعانت من الهجمات الفارسية    . وقد بلغت ذروتها تحت حكم هادريان     . الروماني

في القرن الثالث للميالد ولكنها بنيت ثانية بصورة واسعة منـذ القـرن الرابـع               
ومـن اآلثـار الباقيـة هـي        . ليشيان واألباطرة الذين خلفوه   للميالد على يد ديوق   

التي تعود ) شارونيون(القـوس الجداري البيزنطي والمنحوتات الحجرية المسماه    
  .إلى زمن أنطيوخوس الرابع

wãbîãcZ@ @

موقع أثري في والية هونان بالصين وقد أثبت البحث األثري فـي هـذا    
التي ) م. ق 1050-1450حوالي  (ج  الموقع بصفة قاطعة حقيقية وجود أسرة شان      

لم تكن معروفة قبل ذلك إال عن طريق ورودها في بعـض مـصادر تاريخيـة                
مشكوك في صحتها وقد وصف أبرهارد هذه الحضارة بأنها حـضارة زراعيـة             

وكانت هذه المدينة، محاطة بـسور مـن   . ومدن، وكانت أنيانج إحدى هذه المدن     
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ه منازل مستطيلة للعاملين في القـصر       اللبن ويقع في وسطها قصر الحاكم وحول      
وخاصة للفنانين وكان البرونز يصنع ويشكل في المدينة وهو مزخرف بزخارف           

واألسلحة كان لها طابع أسـلحة أوراسـيا        . تبين مرحلتين حضاريتين واضحتين   
بينما كانت األواني البرونزية على درجة فائقة من المهارة والجمال وتميل نحـو             

لكن البرونز كان دائماً عزيزا ويبـدو أن صـناعة الخـزف            طابع من الجنوب    
العظيمة في الصين قد تقدمت بسرعة كبيرة لعدم كفاية المـصنوعات المعدنيـة              
ولذلك فقد استخدم مع البرونز عدد من األواني الفخارية المصنوعة مـن طـين              
. اًأبيض ناصع وال ينقص بعضها إال طبقة الترجيح المميزة حتى تعد خزفاً حقيقي            

وكان الحرير أيضاً مستعمالً وتعتبر هذه الحقيقة من الصفات المميزة للمنـاطق            
  .الجنوبية في حضارة شانج

 وقد موِرست الزراعة لكن بدون استخدام المحراث ولكـنهم اسـتعملوا           
جاروفا يمسكه أحد العمال  ويجره عامل آخر بحبل كما استعملوا أيضاً المعزقة             

واستأنـسوا البقـر    . حاصيلهم األرز والقمح والـذرة    وعرفوا الري وقد شملت م    
والجاموس والخنازير والكالب، أما الحصان فلم يـستخدم إال نـادراً علـى أن              
استخدامه أصبح أكثر شيوعاً في عصر شانج األوسط ويبدو أن ذلك كان ناتجـاً              
من تأثير الشعوب البدوية في الشمال الغربي للصين وتظهر العربة ذات العجـل             

 في ذلك الوقت وبظهورهـا ظهـرت        -صورة من صور العربات الحربية    وهي  
طبقة األشراف الحاكمة وقد أدى ذلك بدوره إلى قيام مجتمع إقطـاعي، وفـضالً     
عن ذلك فإن امتالك العربة الحربية قد مكن أسرة شانج من أن توسع سـلطانها               

الحربيـة  اإلقليمي وربما كان ذلك هو الذي أدى إلى سـقوطها؛ إذ أن أسـاليبها               
كـانت أكثر تقدماً من إمكانياتها في التنظيم والمواصالت، ومن ثـم زاد قيـام              

وقد أدت إحدى هذه الثورات إلى انهيارها على أيـدي أقـوى            . الثورات  ضدها  
  م .ق1050إقطاعي وهو حاكم والية شوفي حوالي 
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. وهناك أدلة قاطعة على تقديمهم للضحايا البشرية في المواقع الـشانجية            
دفن الموتى وخاصة األشراف منهم، كان مصحوباً بتقديم قرابين علـى نطـاق     و

واسع وكانت توضع  في المقابر عربات وهذا األمر من مالمح حضارة غـرب              
وكانت الديانة ال تزال متعلقة بالخصوبة الزراعية، كما كان نظام األسرة          . الصين

 ولم تكن عبادة األسالف     بشكل واضح، ) األم فيه هي ربة األسرة    (ال يزال أمومياً    
ولقد أدى امتزاج الحكم في عهد كـل مـن          . من النوع الكالسيكي قد ظهرت بعد     

  .أسرتي شانج وشو إلى إقامة أسلوب حضاري صيني متكامل

ŠëcZ@ @

تقع على بعد ستة كيلو مترات جنوبي الناصرية على نهر الفـرات فـي                
وهي مدينة مهمـة    . بيمن الخليج العر  )  كيلو متراً  320(جنوب العراق وحوالي    

وقد أجرى فيها بثيروديالفال تحريات منذ وقـت        . من عصر السالالت السومرية   
وأعفاه وليم  كنت لوفتس وآخرون في منتصف القـرن          . 1625مبكر يرجع إلى    
، وقاد السير ليونارد    1918ثم عاد البريطانيون إلى الموقع في عام        . التاسع عشر 

  .1934فانيا حتى عام وولي بعثة مشتركة مع جامعة بنسل

م على جرف ناتئ بين فرع مـن   .أسست هذه المدينة في األلف الرابع ق      
. نهر الفرات وإحدى القنوات، ويفصل مستوى خلفه الفيضان بين وروبي الوركاء

Uruk   والعبيد Ubaid .           وقد عثر على مدافن هـذين الـدورين وكـل األدوار
  مركـز  Early Dynsticت وكانت المدينة في عصور فجر الـسالال . الالحقة

الساللتين ومن حكامها الجديرين بالذكر مسانيادا وكانت المدينة مسورة في عهد           
أورنامو،  في فترة سالله أور الثالثة، وشيد هذا الحاكم زقـورة رائعـة، أعيـد                

  .ترميمها مؤخراً وفناء فسيحا نعيم المنطقة المقدسة
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ي ترجع إلـى القـرون      وتم الكشف عن بعض بيوت المدينة الصغيرة الت       
وقـد  . وهناك أيضاً بنايات كينـسية    ) فترة الرسا (م  .األولى من األلف الثاني ق    

بنـى الملوك الكلدانيون الكثير من القصور والمعابد أو أعادوا بناءها في األلف            
م وعثر على مقبرة ملكية على طول جدار المنطقة المقدسة احتوت على .األول ق

تراوح تاريخها بين عصر فجر السالالت والعـصور         قبر ي  2000ما يقارب من    
م .األكدية وأغنى هذه القبور كانت تلك التي ترجع إلى أواسط األلف الثالـث ق              

 من الخـدم    74 إلى   3حيث تميزت عن غيرها بكونها قبوراً مشيدة تحتوي على          
واحتوت القبور على مجوهرات وحلي وخنـاجر       . الذين قدموا قرابين عند الدفن    

والفـضة وأختـام    ) سبيكة من الذهب والفضة   (هبية وقطع من االكتروم     وآنية ذ 
seals   أسطوانية مصنوعة على األغلب من الالزورد تحمل في بعض األحيـان 

اسم صاحب القبر، وكان كثير من القطـع مزينـة بفسيفـساء مـن األصـداف           
واألحجار الحمراء والطالء على قاعدة من الغار وصناديق صـوتية لقيثـارات            

المشهور الذي تظهر فيه مشاهد ضمت لوحات اللعب للحـرب          ) المسند الملكي (
واحتوت قبور أخرى على بضائع جنائزية ثمينة وألواح كتابية بالقرب          . والسالم

  .منها كانت مقبرة أخدودية لملوك الساللة الثالثة

„íŠbnÛa@ÝjÓ@bß@biëŠëcZ@ @

ان، وإنما  جاءتهـا     لم تكن أوروبا ما قبل التاريخ مهداً انطلق منه اإلنس         
الهجرات البشرية من إفريقيا الشمالية خاصة ومن جنوب غربـي آسـيا، ومـن     

 ودلت المكتشفات األثرية علـى أن اإلنـسان    Eurasiaمنطقة أوروبا األسيوية 
قد عاش في أوروبا منذ     )  اركتوس –الهومو  (األول  من نوع اإلنسان المنتصب       

ندرتال في بدء العصر الجليدي األخير ما       أكثر من مليون عام، ثم ظهر إنسان نيا       
 سنة ظهر اإلنسان العاقل،     40000ومنذ نحو   .  سنة تقريباً  35000 و 80000بين  

إحدى الرئيـسات التـي سـبقت اإلنـسان         ) موقع في فرنسا  (إنسان كرومانيون   
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وتميزت هذه العصور باستخدام اإلنسان لـألدوات الحجريـة         . األوروبي الحالي 
  .د عثر على بقاياها في مختلف أرجاء القارة األوروبيةوق. على نطاق واسع

وقد عاش سكان القارة في جماعات متنقلة تبعاً لمواسم جمع الثمار البرية         
وشيئاً فشيئاً أخذت تقنية األدوات تتطور وتتكامل، وحدثت في         . وإمكانات الصيد 

 المناخ  بعد أن ازدادت برودة   . هذه المرحلة تحوالت مهمة في نظام حياة السكان       
ولجأ الناس إلى استخدام المغاور وطوروا قدراتهم على كل صعيد ومـع بدايـة              

 ألف سنة بدت أوائل مظـاهر الفـن         40العصر الحجري القديم األعلى منذ نحو       
اإلنساني التي تطورات فيما بعد، كما دلت عليهـا مكتـشفات مواقـع  السـكو                

  .والتاميرا

د حصل تطور جذري حـين  وفي نحو منتصف األلف السادس قبل الميال      
عرف اإلنسان في غربي أوروبا وجنوب شرقيها ممارسـة الزراعـة  وتربيـة          

وقد مهد هذا التطور المبكر لظهور الحضارات التي أدت إلـى بـدء             . الحيوانات
واستمر هذا العصر حتـى نحـو       . االستقرار وظهور القرى في أشكالها األولى     
 فيه عملية التطور الحـضاري علـى        مطلع األلف الثالث قبل الميالد واستمرت     

 2000و  3000المستويات كلها، حتى بدء العصر الحجري النحاسي بين نحـو           
م ثم دخلت . سنة ق1000و 2000م وعلى امتداد العصر البرونزي  بين نحو       .ق

أوروبا فيما بعد في عصر الحديد وظهرت حضارات غنيـة واسـعة االنتـشار              
 Etrousque واالتروسـكين   Lateneن  والتي Hallstattحضارات هالستات (

  .التي كانت نواة قيام المدن األوروبية األولى وبداية العصور التاريخية

bäîua@b×ëŠëcZ@ @

م، يعد أول حاكم مصلح فـي الـشرق   .ملك سومري في األلف الثالث ق     
كم شـمال غـرب     28وهي اليوم تل الهبا يقع  بعد        (حكم في مدينة لجش     . القديم
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وقد عثر في التل المذكور على وثائق ملكية اقتصادية         ). لعراقعلى البصرة في ا   
المحتوى تعد أهم المصادر التي تلقي األضواء على اقتصاد المدينة الذي يـؤدي             

م .في النصف األول مـن األلـف الثالـث ق         . المعبد السومري دوراً رئيسياً فيه    
حاكم كـان ذا    ويبدو أن هذا ال   . ومـن أهمها وثائق الملك المصلح أوروكا اجينا      
فهو لم يكن الوارث الشرعي لسلفه      . شخصية فذة وفريدة في تاريخ الشرق  القديم       

لوجال  أندا وربما وصل إلى الحكم بثورة شعبية مكنتـه مـن إزاحـة الملـك                 
م وسـمى نفـسه     . ق 2370الشرعـي في السنة السابعة من حكمه أي نحو سنة          

بخالف الحـاكم  ) السيد العظيم ( والمعنى الحرفي للكلمة السومرية L-ugalملكاً 
  .وتطلع إلى إزاحة ملك كيش نفسه.  أي أميرEnsiالذي يسمي نفسه 

ووثائق هذا الملك الثائر دونت علـى ثالثـة مخـاريط طينيـة ولـوح               
وتحتوي هذه الكتابات على سلسلة من األعمال قام بها الملـك مثـل             . حجـري

ويعـود تـاريخ    . اعيـة تشييد مرافق عامة وترميم قنوات ري األراضـي الزر        
ويتحدث فيها عن األسباب التي دعته      . وثيقتيـن منها إلى السنة األولى من حكمه      

-Nin-girإلى اإلصالحات أهمها األمر اإللهي الصادر عن إله مدينته نيجر سو            

su     وكان أول ما قام به أوروكا جينا من أعمال أنه          ) سيد جيرسو (  ويعني االسم
 وهي أمالك عامة، من البيت الملكي ووضعها تحت         نـزع ملكية أراضى المعبد   

ولم يكتف بكف يد اإلقطاعية الممثلة بالملك وحاشيته بل عمد . تصرف إله المدينة 
أيضـاً على تجريد كهنة المعابد من الصالحيات الواسعة التي كانوا يـستغلونها            

 أدى  فكانوا يتقاضون أجوراً وضرائب عالية جداً، ممـا       . باسم اآللهة لمصلحتهم  
وعلى سبيل المثـال ال     . إلى تفاقم الوضع االقتصادي الصعب بين عامة الشعب       

للحصر، حين كانت المرأة تطلق من بعلها وتتزوج رجالً آخر كانا ال يوثقان ذلك    
لدى كهنة المعبد بسبب ارتفاع الرسوم التي يتعين عليهما دفعها فتبقى المرأة على             

لنص اإلصالحي كانت المرأة في األيـام       ذمة رجلين في آن واحد وتقول وثيقة ا       
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الماضية تتزوج رجلين ولكن اليوم أي في عهده إذا حاولت أن تفعل ذلك فانهـا               
  .ترجم بحجارة منقوش عليها نيتها الشريرة

انشغل أوروكا أجينا في إصالحاته الداخلية ولم يأبه لألخطار الخارجيـة           
 يسدد ضربة قاسية إلى جارته      المحدقة ببالده، وهو إن استطاع في بداية أمره أن        

لوغـال  (المشاغبة مملكة أوما ويزيح مليكها عن العرش، فإن الخليفـة الجديـد             
اهتم بالفتوحات الخارجية وتوسيع رقعة مملكته فشن هجمومـاً عاتيـا           ) زاغيري

على لجش راح ضحيته الملك أوروكا أجينا بعد حكم إصالحي قصير لم يتجاوز             
  .سبع سنوات

ÚŠaŒëcZ@ @

 حضارية سميت باسم تلول أوزارك في أركنـساس وأوكالهومـا           منطقة
رميسوري وقد سبقت مواقع السكن الجرفية لمنطقة أوزراك فـي أكبـر الظـن              
حضارة قديمة يطلق عليها طور األيكة التي يرجع تاريخهـا إلـى مـا قبــل                

م وباتت هذه المواقع مسكونة حتى األلف الحالي وتتألف مـن مالجـئ             .ق500
وقد عثر على بقايا كبيـرة لحـضارة        .  إضافة إلى مواقع قرى    وكهوف صخرية 

  .أوزراك المادية وذلك لجفاف المواقع التي في الكهوف

واستخدمت السالل المنسوجة على نحو مضلع كمناخل وحاويات للطحين         
أما السالل المفتولة المطلية بالغار فاستخدمت لحفظ السوائل وكان العيش معتمداً            

د وجمع الغذاء والفالحة حيث كانت تزرع الذرة والفاصولياء      على خليط من الصي   
والقرع وعباد الشمس وكانت األسماك تصطاد بشباك تثقل بالحـصى وتـستخدم        
الرماح ومقاذف الرماح لصيد األلكه واأليل والثور الوحشي والـديك الرومـي            
وكانت األرض تحرث بوساطة مجارف من العظم وقرن الوعل وعيدان خـشبية     
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دمت اآلنية الفخارية للطبخ وهناك طبقات للسالل على قواعد الكثير مـن            واستخ
  .األواني وهذا ما يوحي بأنها تستند إلى السالل عند صنعها

ìîëcZ@ @

 وفيتنـام  - الصينية –هذا الموقع الذي يقع في دلتا نهر ميكونج في الهند             
د من األشـياء    وتشتمل المكتشفات على عد   . يبدو أنه كان ميناء لفونان    . الجنوبية

 وعملـة ذهبيـة لإلمبراطـور       -grylliالتي لها أصل غربي وهـي جريللـي         
م، وأختام ساسانية وأختام أخرى يبـدو أن لهـا          152انطونيوس بيوس مؤرخة    
والمادة الهندية التي عثر عليها فـي الموقـع تـشتمل           . صالت بنماذج إسكندرية  

كمـا  . من تاريخ متأخر  علـى أختام من القـرن الثالث الميالدي ونماذج أخرى         
وتشير كل الدالئل إلى بلدة كبيرة الحجم بها أبنية . يوجد جدار سور كبير مستطيل

  .من الحجر، وكذلك عدد من المباني الخشبية  المشيدة على أكوام

وعثر أيضاً على رؤوس مغازل وغوامر لـشباك الـصيد، ومـسارات            
يتها بوضوح على الصور    لقنوات مائية تربط أوسيو بمواقع في الداخل يمكن رؤ        

الجوية ومن المؤكد أن أوسيو البد وأنها كانت تمثل أحد المؤانئ والمـستودعات             
وهـي التـي    . الواقعة على الطريق التجاري الرئيسي الممتد من الشرق للغرب        

يشار إليها في القصص الخاصة بالرحالت حول سـواحل اإلقلـيم الـذي يلـي               
  .صادر التاريخية الصينيةالجـانج وقد تأيد هذا أيضاً من الم

�ib’ëcZ@ @

تماثيل األوشابتي المصنوعة من الخشب والحجر والفيـانس ويتـراوح            
 سنتمتراً وجدت بكميـات كبيـرة فـي المقـابر           23طولها عادة ما بين عشرة و     

المصرية ويبدو أن الغرض منها  أن تكون بديالً لصاحبها الميت عندما تناديـه              
أو مجمدة في العالم اآلخر وخالل الدولة الحديثة عندما         اآللهة للقيام بأعمال يدوية     
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كانت تشكل في صورة محنطة وبـذلك تـشبه         . ضعف أجمل  تماثيل األوشابتي    
 امون -وبعض من أوشابتي توت عنج. وهي تحمل اسمه أيضاً. صاحبها المتوفي

شكلت في صورة الملك كما وضعت مع بعـض التماثيـل أدوات العمـل فـي                
. وآنيـة للميـاه   . ون من سلة، وفأس، ومعول، ونير محراث      الحقـول وهي تتك  

ووضع تماثيل األوشابتي في المقبرة  كان واجباً يقوم به إما األقارب وإما خـدم               
األشخاص أو الشخص المتوفى وكان عددها يتراوح ما بين التمثال أو التمثـالين             

  .إلى حوالي خمسمائة تمثال

 في مصر في فتـرة االنتقـال        وتماثيل األوشابتي ، استخدمت ألول مرة     
كانت خشنة جداً أو مصنوعة من الـشمع        ) م. ق 2050-2181حوالي  (األولى    

وفيما بعد صورت التماثيل كأنهـا ملفوفـة فـي          . وعارية إال من غطاء للرأس    
لفـائف في حالة تشبه المومياء، وكانت تصنع من الخشب أو الحجر أو الفيانس،             

ؤكد، فمن الواضح بأن تماثيـل األوشـابتي        وهو غير م  . ومهما كان أصل االسم   
كانت تكون جزءا هاماً من األمتعة الجنازية التي كانت تهـدف إلـى أن تـوفر                
للمتوفى كل أنواع الراحة التي كان يتمتع بها في هـذا العـالم والحفـاظ علـى                 

  .شخصيته في العـالم اآلخر
ÙîÐ×ëcZ@ @

سانت لـورنس   موقع لالسكيمو في جزيرة بونوك ليس بعيداً عن جزيرة          
 إلـى   1931في شمال غرب اآلسكا، يرجع تاريخ الموقع الذي اكتشف في عام            

ويشتهر بظهور األدوات اليدوية المصنوعة وفق األسلوب الفني الذي         . م. ق 300
تطور في األدوار الالحقة لـ اولد بيرنك سي وبونـك مـن التقليـد الفرعـي                

 لزخرفة األدوات العاجية مثل     البحـري للمنطقة الشمالية واستخدام هذا األسلوب     
رماح الصيد إضافة إلى التماثيل الصغيرة التي تحمل تصاميم ذات خطوط منحنية 
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ولعل أكثـر النمـاذج     . ومستقيمة خرزت على العاج بآالت معدنية على األرجح       
سيدة أوكفيك  وهي عبارة عن تماثيل صغيرة المرأة تحمـل           ) مادونا(شهرة هي   

  .وجهها عالمات األلم واألسىطفالً ويظهر النحت على 

bîj¾ëcZ@ @

معبد زيوس الرئيس في اليونان ومكان األلعاب األولمبية، وقـد ترجـع            
أصول المعبد إلى العصر البرونزي في اليونان، إال أنه شيد في الفترة القديمـة              

م شيد معبد هيرا ويرجع تاريخ معبد زيوس إلـى          .ففي القرن السابع ق   . المبكرة
وتزين المعبد بنايات عديدة، خـزائن صـغيرة للواليـات          . م.القرن  الخامس ق   

اليونانية المختلفة وبناية دائرية لفيليب المقدوني والبنايات المرتبطة بالرياضـيين          
واأللعاب وجمناسيوم وملعب  المصارعة والجمعية العامة ومجلس الشيوخ ودار          

  .إلقامة المشاركين إضافة إلى المضمار نفسه

يات عن الكثير من المواد النذرية وبرونزيات صـغيرة         وقد أبانت التحر  
باإلضافة إلى الكثير من أدوار التطور في الموقع، ويعد اكتشاف محل عمل مـن    
االكتشافات المهمة في الموقع حيث يعتقد أنه يعود إلى النحات اليوناني فيـدياس             

  .في أولمبياالذي صنع تمثال اآللهة أثينا البرونزي في مدينة أثينا وتمثال زيوس 

êìnícZ@ @

موقع كبير في جورجيا ضمن تقليد مسيسبي لجنـوب شـرق لواليـات             
ويتألف الموقع من . مii 1200-1700يرجع تاريخه إلى فترة تل المعبد . المتحدة

وكـان  . قرية فالحية محصنة على ضفاف نهر أيتوه تتمثل بثالثة تلول معابـد            
) 2م35( قدما مربعاً    380عدته  ومساحة قا ) م21( قدما   70ارتفاع أكبرها حوالي    

وكان يحتوي في أغلب الظن على أكثـر مـن أربعـة ماليـين قـدم مكعـب                  
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من التراب وكانت قمم تلول المعابد هذه إما تستخدم معابد كمـا            ) 3م113و267(
  .يوحي بذلك اسمها وإما بيوت لسكنى الكهنة

فـي  وتأتي من أيتوة ومواقع أخرى في جورجيا أهم التماثيل الرمزيـة            
الشمال الشرقي ألمريكا وكانت التماثيل  الحجرية الرجاليـة منقوشـة ولعلهـا             

وقد صورت فـي وضـع      ) سم76 -38(وكان ارتفاعها حوالي    . اتخـذت كآلهة 
الجلوس وقد جاءت في أغلب الظن نتيجة للتأثير المكسيكي شأنها في ذلك شـأن              

يقع فخار أيتوه فـي     ولعلها تمثل آلهة ذات أصل مكسيكي و      . تلول  المعابد ذاتها   
فكان بعضه مزخرفاً بتصاميم مختومـة معقـدة والـبعض اآلخـر            . عدة أنواع 
  .أما النوع األخير فكان مزيناً بأختام سلبية. محـززاً

æa‹íg@Z@ @

الذي كان يطلق على بالد فـارس     ) إريان(االسم الحديث مشتق من كلمة      
 العربـي فـي     والبلد محصور بين بحر قزوين في الـشمال والخلـيج         . القديمة

غير أن  . الجنـوب وتشكل جبال زاجروس من الغرب حدودا طبيعية مع العراق         
الحدود الشمالية الغربية في القوقاز والجنوبية الغربية في عربستان ليست بهـذا            
الوضوح شانها في ذلك شأن الحدود الشرقية ويحد المنخفض الـصحراوي فـي             

ديدة، كثيراً ما كانت منعزلـة      وسط البالد سالسل جبلية نشأت فيها حضارات ع       
عن بعضها إال أنها كانت مرتبطة مراراً بطرق تجارية من الشرق كانـت تمـر     
جنوب بحر قزوين وشمال الخليج وأتاحت غزوات البدو من الشمال على جهتي            
بر قزوين اتجاهاً شمالياً جنوبياً لهذه االتصاالت ويتم بحث حـضارات  غـرب              

جنب مع وادي الرافدين ألنها في أحيـان كثيـرة          زاجروس وعربستان جنباً إلى     
  .تسبق حضارات األراضي المنخفضة
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وقد عثر في مواقع كنجداره راسيات في منطقة كرمنشاه علـى دالئـل             
م فلقد تم العثور في موقع كنجدراه       .استيطان موسمي في األلف الثامن والتاسع ق      

) م. ق7000و دمرت نح(على مقصورات مبينة من الطوق ذات أرضيات مبلطة       
وعلى أقدم فخار في الشرق األدنى وموضع يحتوي على جمجمتين حيـوانيتين            
وتماثيل بشرية صغيرة وبعض المدافن تحت مستوى األرضيات وتبين كنجدراه           

 بالقرب من عربستان كان  Alikoshتطورات أخرى إال أن موقع علي خوشي 
  .إلى هذه الفترة خاليا من الفخار

 -Loristan  5500وران فــي لورســتان وســكن مــستوطنوتبة كــ
أوالً في أكواخ ومن ثم في بيوت مبينية من اآلجر الطوف وأرضيات ) م.ق6500

مفروشة بالتريشه وكانوا يرعون القطعان المدجنة ويستخدمون الفخـار البـسيط           
 بالقرب من كرمنشاة تماثيـل  -tepa sarabوالفخار الملون وأظهر تبه ساراب 

– في موقع تبـه جيـان        va.vgفترة انتقالية يستمر تعاقب     نسائية صغيرة وبعد    

tepegiyan وتعاصر طبقة vb  فترة العبيد ubaid المبكرة وحضارة دالمـا   

dalma  م وهناك مواقع أخرى بعيـدة مثـل   . ق4000 التي تستمر حتى حوالي
 فـي   vcوتصل طبقـة    . يانك تبه في اذريبجان وتتسم بفخارها الملون والمدفوع       

يان إلى مستوى من التطور يرقى إلى حضارة العبيد المتـأخرة، والـى             موقع ج 
الشمال من اذريبجان على الطريق التجاري الرئيس الذي يمتد من الشرق إلـى             
الغرب هناك تلول حجي فيروز ريانك تبه التي تمثل حضارة بدأت في منتصف             

حيوانات م وشكلت بعض أنواع الزارعة القائمة على الري وال        .األلف السادس ق  
وكـان الـدفن    . المدجنة أساس االقتصاد وكانت البيوت إما مربعة وإما مستطيلة        

وقد أعقبتها حضارة دالمـا     . يمارس فيما بين الجدران وبعض الفخار كان ملوناً       
وهناك في الزاوية الجنوبية الشرقية لبحر قزوين مواقع كهوف . التي ذكرت سابقاً

  .Ali tappehبه مثل على في مواقع كهوف مثل علي ت
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م قـرى زراعيـة تعـود إلـى         .وتظهر في منتصف األلف السادس ق     
 فـي   Gurganحضـارة جيني في جنوب غرب تركمنستان في سهل كوركان 

 وتورتع تبه وكان االقتصاد معتمداً على الزراعة القائمـة          Yarimtepeيارم تبه   
ومربعة كـل   والبيوت منفردة   . على الـري يعززها الصيد في المراحل المبكرة      

وكشف عن معبـد مـع رسـومات        . بيت له موقد أو فرن يمثل مكاناً بارزاً فيه        
حيوانية في بيسجيك وتبعث حضارة جيتون حضارتا جاكماكي ديب وآنو اللتـان           

م وتتسمان باألدوات النحاسية المستوردة والبيوت      .تعودان إلى اآللف السادس ق    
هـاتين الحـضارتين حـضارة      وتلـي   . ذات الدعامات والفخار الملون الجذاب    

وتعد القريـة فـي   )  مع بعض المواقع الكبيرة مثل تامزكاركاراديب Iنامازكـا 
أما المعبد في آنو فتزينه رسومات جدارية هندسـية         . داشليجي نموذجاً جيداً لها   

م  تعقبها حـضارة     . ق 4500وتظهر المداخن داخل الحيطان لفترة وجيزة نحو        
تمثل بصورة جيدة في مواقع باالنكـاش ومـولاللي          التي ت  11آنو   /11نامازكا  

اللتين تحصنهما أبراج مدوره ويظهر أن استخداما متزايـداً للمعـادن وتظهـر             
  .111تطورات أخرى في نامازكا 

وهناك حضارتان للفخار الملون  في وسط إيران شمال شـرق شـيراز             
رمـان   وتبه بحينى بالقرب من ك     - كاب –أي  – جاري وتل    -اي-متمثلتان بتل   

م وكان االقتصاد يعتمد على الفالحـة       .إلى النصف الثاني من األلف الخامس ق      
 دليـل   nishapourالمختلطة لكن وجود الفيروز من مادن بالقرب من بيسابور          

على التجارة التي شجع دعمها توفر المواد المحلية مـن الكلوريـت والنحـاس              
 وتركزت في تبـه    م. ق 5500وازدهرت حضارة سيالك بالقرب من كاشان نحو        

  tepe وتظهر التنقيبات حضارة مبكرة أكثر مثل تبه زاغني  tepe sialkسالك 

zaghe    جاكماك وتدخل الحقب التاريخية بنهاية األلف الرابـع        –ي  – وتبة سانغ
التي أظهرت التنقيبات فيهـا عـن    Elam وبداية الكتابة غير أنه باستثناء عيالم 
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فان المعلومات عن تاريخ    : ق وادي الرافدين  نصوص كتابية يرد ذكرها في وثائ     
إيران في األلفين الثالث والثاني قليلة جداً والمعلومات المتـوفرة عـن األلـف              
 -الثـالث توضحها المواقع التي تم التنقيب فيها مثل شوش وشـاهري سـاغتا            

 وكودن تبه الجزء األول من األلف       v يحيى ويامبور وتوثق مواقع هسنلوا       -وتبه
 ومارليـك  v وهنـسلوا  Choca zambil–بينما تمثل مواقع جوغازمبيل الثاني 

Marlikحيث كشف عن كنز ثمين للعصر الحجري المبكر .  

م بقـدوم   .وتبرز إيران تدريجياً في التاريخ منذ حوالي األلـف األول ق          
ومنذ ذلـك الحـين     .  أوربين – والميدين والفرس الهندو     mannaeansالمانيين  

رانية دورا مسيطراً في الشرق األدنى القـديم الـذي حكمـه           تلعب السالالت اإلي  
 Seleuclds والـسلوقيون االغريـق      Achaemenidsبالتعاقب االخمينيـون    

  . والساسانيون Parthiansوالغرثيون 

„íŠbnÛa@ÝjÓ@bß@a‡äÛ‹ígZ@ @

إن فترة ما قبل التاريخ في إيرلندا أقصر بكثير منها في بريطانيا حيث ال           
ي ال يرقى إليها الشك إلنسان ليست أقدم مـن الفتـرة مـا بعـد                تعدو اآلثار الت  

وللتعويض عن هذه الحقبة القصيرة أصبحت إيرلنـدا أغنـى الـدول            . الجليدية
األوروبية في حقل اآلثار، ألن استخدام األرض فيها قبل التاريخ كان أقل دمارا             

سخها رهبان  من أي مكان آخر إضافة إلى ذلك فإن القوانين واألساطير التي استن           
القرون الوسطى المبكرة تعكس على األرجح الكثير من أساليب المجتمع الـسلني     
في فترة ما قبل التاريخ التي لم يغيرها الوجود الروماني، وليس هنـاك تـاريخ               

وفـي الحقيقـة اسـتمر      . رسمي لوضع نهاية لمرحلة ما قبل التاريخ في إيرلندا        
الد عندما انتـصرت إيرلنـدا فـي        العصر الحجري حتى العصور المبكرة للمي     

  .القـرن الخامس الميالدي
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وتعود أقدم اآلثار لإلنسان في إيرلندا إلى  العـصر الحجـري الوسـيط      
وترجع إلى ما قبل األلف السادس قبل الميالد ومن المرجح أن إيرلنـدا كانـت               

م غير صالحة للـسكن أو ال       . ق 8000خالل العصر الجليدي وصوالً إلى نحو       
وهناك الكثير من مواقـع العـصر الحجـري  الوسـيط            . صول إليها يمكن الو 

وباألخص في الساحل الشرقي والشمالي الشرقي على الرغم من أن هذا األرجح            
وقد دمر المستوى المرتفع للبحـر      . يعكس في أكبر الظن انحياز الكشف اآلثاري      

لنـدا منهـا    وكانت األدوات الصوانية أقل تميزاً  في إير       . الكثير من هذه المواقع   
إال . فـي بريطانيا حيث تنعدم سلسلة واضحة من األدوات  الدقيقة الميكرولنيـة           

أن القشور التي تشبه أوراق الشجر والمقاشط المثلومة والفؤوس النموذجية فـي            
صنعها إضافة إلى ذلك فإن  الفؤوس كانت مصقولة ومقطوعة من حجر صـلب             

 هذه الفترة من عيشهم اعتمدوا على       إضافة إلى الصوان ويبدو أن اإليرلنديين في      
ويبدو أن مواقع داخلية مثل نيوفيري . الموارد الساحلية واألنهار الداخلية مثل بان     

وكوانزيم تمثل معسكرات  إنكلترا فليس هناك مواقع ذات أهمية في األراضـي             
  .المرتفعة

واستمرت مواقع العصر الحجري الوسيط إلى حـوالي أواخـر األلـف            
 وكان قسم منها معاصراً لمواقع مبكرة دخيلة تعـود إلـى العـصر              .م.الرابع ق 

الحجري الحديث أولها الموقع  المسمى بالي ناجيلي، كوتايرون  الذي يعود إلى             
 وما بعدها وتتيح المناطق الشمالية والشرقية إليرلندا الدليل الواضح          3700نحو  

ى الفالحة  فـي     على التحول التدريجي غير المفاجىء من صيد وجمع القوت إل         
الجزر البريطانية حيث تبنت مجتمعات العصر الحجـري الوسـيط الحيوانـات            

وكانـت  . الداجنة والفخار قبل انصهارها في مجتمعات العصر الحجري الحديث        
وتظهـر  . م.عملية قطع أشجار الغابات بشكل واسع منتشرة منذ األلف الرابع ق          

 العملية استمرت عـدة قـرون    أن هذه bally nagilyمواقع مثل بالي ناجيلي 
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وباإلضافة إلى الحبوب هناك احتمال إلدخـال حيوانـات كـالثيران واألغنـام             
أما الجنازير فكانت من الحيوانات المدجنة ولقد تم العثور على سياجات  . والماعز

حقول في موقع كوماسيو تعود إلى نهاية األلف الثالث قبل نهاية فتـرة العـصر               
إعادة تطهير الغابات في هذا المكان إلى نهاية األلـف          الحجري الحديث ويعزى    

أما انتشار استخدام  الفحم العضوي في هذه الفترة فيعـزى إلـى             . م.الثـالث ق 
  .كثافة استخدام األرض في العصر الحجري الحديث السابق

ولقد تم اكتشاف مستوطنات صغيرة ذات بيـوت مـستطيلة كمـا فـي              
.  كالتي في اليل هيل وكوارتريم كانت نـادرة  بيد أن األفنية  . كوليمرل ولوف كر  

ولم يعدن الصوان، إال أن استخدام البروسيال ثابت وهو حجر صلب اكتشف في             
كوارتريم لصنع الفؤوس وكان شائعاً ومنتشراً حتى في أسكتلندا وكان هناك كثير            
من القبور على هيئة غرف، وقد تكون الدولمن وهي أحزمة قوامها حجر كبيـر              

ضوع فوق عدد من الحجارة العضوية في البحر اإليرلنـدي والـرجم           مسطح مو 
الواسعة المعقدة، اقدم من قبور الممرات والقبور المحفورة على شكل إسفين التي            
اكتشفت بعيداً في غرب وشرق الرجم ذات األفنية، وكانت عادة حـرق جثـث              

في مجـاميع   الموتى أكثر شيوعاً من الدفن وكثيراً ماكانت قبور الممرات ترتب           
كبيرة حول نصب بارز وتعود األقراص الحجرية التي اكتشفت بأعداد كبيرة إلى            

والعصر البرونزي المبكر ولم يـتم تركيـب        . العصر الحجري الحديث المتأخر   
  . في إيرلنداhengesوبناء أوتشييد 

 والكوز تـسد    beakerوكما هو الحال في بريطانيا فإن حضارة البيكر         
ل إيرلندا من فترة العـصر الحجـري الحـديث إلـى العـصر              الفترة بين انتقا  

وأدخلت حضارة الكوز   . البـرونزي على الرغم من أنها لم تكن واسعة االنتشار        
األدوات النحاسية وأبرزها الفؤوس والخناجر المسطحة والحلي الذهبيـة أهمهـا           

كـذلك  . الحلي التي على هيئة صحائف والتي تسمى بأقراص الشمس والهالليات         
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تقليـد   ) م. ق1400(وظهر في خضم العصر البرونـزي      . راسيم الدفن المنفرد  م
مميز لألدوات البرونزية كالخناجر والفؤوس المسطحة والمطارق التـي كانـت           
تصدر إلى أوروبا وكانت غنية بالقصدير الذي كان الطلب عليه كثيراً واستغلت            

 األكاسيد وهذا دليل خامات كبريتيد النحاس التي كانت أصعب للتعدين من خامات       
على المهارة في استغالل المعادن ولم يتم التعرف إال على مستوطنات قليلة وكان   

 مصنوعة من قطع كبيرة  cistالدفن يتم تحت اكوام من التراب أو في الصناديق 
  .من الحجارة ال تغطى بأكوام ترابية

واستمرت صناعة األدوات المعدنية بـالتطور فـي منتـصف العـصر            
وكانت المعاول والسيوف أولى األعمال النموذجية وتعود       ) م. ق 900(رونزي  الب

إلى هذه الفترة بعض المتاريس البرونزية وقد أنتجت قطع ذهبية رائعـة أهمهـا              
حلقات ملفوفة تتدلى من الرقبة، وأصـبحت ايرلنـدا شـأنها شـان األراضـي               

اقـل  ) م.ق500-600(المرتفعـة في بريطانيا في أواخر العـصر البرونـزي          
تطوراً من جنوب إنكلترا فيما يخص األعمال المعدنية  واستمر إنتاج المجـامر             

بيد أنه كانت هناك سلسلة مهمة مـن        .  والفؤوس المجنحة  paistovesالمزدوجة  
 البرونزية والمراجل وملحقاتها من الخطافات لتثبيت Buckets األبواق والدالء 

  .محلياًاللحم والسيوف والرماح التي كانت تنتج 

وظهرت في بالنديري كوادخالي مستوطنات صغيرة أو ما يطلق عليـه           
بمصطلح ترانوكز مبنية على جزر اصطناعية في بحيرات أو اهوار واستمر هذا       
النوع من االستيطان في ايرلندا إلى ما بعد المـسيحية بفتـرة طويلـة وعلـى                

راب والحجر كالتي في    األرجـح فان تاريخ القالع الدائرية األولى المبنية من الت        
 يعود إلى هذه الفترة واستمر إلى زمن colimerick وكووليميرك Cush كوش 
  .طويل



  125

ولم يكن الحديد شائعاً في فترة العصر الحجري في ايرلندا على الـرغم             
من انه استخدم لصناعة السيوف والسكاكين ورؤوس الرماح والفؤوس من بـين            

نزية العائدة للقرنين السادس والـسابع      مواد أخرى، وتظهر بعض السيوف البرو     
م صلة وثيقة مع أوروبا ويعتمد التسلسل الزمني لعصر الحديد الذي ال يعرف             .ق

عنـه إال القليل على السلسلة الرائعة لألعمـال البرونزيـة المزخرفـة ومـن              
األرجـح أن الزخارف الكلسية على الدروع وأدوات ركوب الخيل والـصحون           

متأخرة لما قبل الميالد واستمرت صياغة األعمال الجيدة من         ترجع إلى القرون ال   
  .torcالذهب كما هو الحال في تورك  

ويرجع تاريخ الكثير من حصون التالل إلى العصر الحديـدي، وهنـاك            
القليل فقط  من المستوطنات أو أنظمة الحقول التي تقع بـصورة ثابتـة ضـمن          

ة عن مجتمع عـصر مـا قبـل         التسلسل الزمني، وقد وصلت إلينا صورة  نادر       
التـاريخ في التقاليد واألساطير والمعلومات الـشفوية األخـرى التـي سـجلها             
رهبـان القرون الوسطى، والتي يعود إليها الفضل في تحسين المعرفة القليلة عن 
العصر الحديدي اإليرلندي، وكان المجتمع يتكون من طبقات تقوم علـى رأسـه             

طبقة التابعين وكانت الروابط القبلية وااللتزامـات       طبقة أرستقراطية وفي أسفله     
العائليـة في غاية األهمية، وتشير األساطير إلى الطابع البطولي للعصر حـين            
يقترن المركز االجتماعي بأصحاب الرفاهية وتأتي الحرفية والشجاعة فوق كـل           

  .اعتبار

@‹qŠc@LãbÐígI1851@ M@1941ZH@ @

 وتعلم فـي هـارو      1851نكلترا عام   ولد أرثر إيفانز في ناش ميلز في إ         
وفي كلية بريزنوز بأكسفورد وتحول اهتمامه إلى العملة القديمة  وإلـى قـراءة              

شـرقي البحـر    ( زار شـاطىء دلمانيـة       1871التاريخ في أكسفورد وفي عام      
حيث بهرته حضارتها وشعوبها وعمل إيفانز في البلقـان كمراسـل           ) اإلدرياني
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ان وسكن في راجوزه حيث جدد معرفته بعـالم         خاص لجريدة المانشستر جاردي   
التاريخ فريمان الذي كان يزور المدينة وتزوج ابنته مارجريت بعد عودته إلـى             

وزار هو ومارجريت المكتشفات التي عثر عليها شليمان في         . 1878إنكلترا عام   
  .طروادة التي كانت معروضة حينذاك في لندن

األشموليان في أكسفورد وكان     عين إيفانز أمينا لمتحف      1884وفي عام   
هذا المتحف قد عانى كثيراً من جراء إهماله لسنوات كثيرة وقد نجح في إعـادة               
تنظيم هذا المتحف وقام ببحوث عديدة  في ميادين أثرية مختلفة مثـل المقـاالت          

والتنقيبات  التي أجراها في يلزفورد وكشف فيـه         . التي نشرها عن عملة صقلية    
اد الجثث من العصر الكلني المتأخر كما قام بزيارات لجنوب           عن أواني لحفظ رم   

  .روسيا وبلغاريا واليونان

 عمل إيفانز في متحف أثينا في دراسة األختام المنقوشة 1893وفي  عام    
بالحفر ووجه عناية خاصة نحو دراسة بعض أختام منـشورية الـشكل عليهـا              

 أن هذه األختام جاءت     عالمات هيروغلوفية مكتوبة بخط غير معروف، وقيل له       
 سافر ألول مرة إلى هيراكليون التي سـماها  1894وفي عام   . من جزيرة كريت  

وتفاوض مع الدكتور جوزيـف هازيـاكيس العـالم األثـري الكرينـي             . كانديا
 1896إال أن الثورة الكرينية قامت عام       . بخصوص إمكان إجراء حفريات هناك    

توقف القتال عاد إيفانز إلى كريت عام       قبل أن يتم مفاوضته بشأن الموقع، وبعد        
 بدأ إيفانزيا باالشتراك 1899 آذار عام 28 يرافقه هو جارت ومايرز وفي 1898

مع دنكان ماكنزي ومهندسه المعماري ثيودور فايف بالتنقيب في كنوسوس، وفي           
وألواحاً من ) حاملة الكأس(األسبوع األول اكتشفوا الفرسك للبديعة المعروفة باسم 

وفي . ين المنقوش عليها رموز الكتابة التي عرفت فيما بعد بالكتابة الخطية بالط
قائمـة مجلـس    ( نشر إيفانز في جريدة التايمز مقاالً عن كـل مـن            1900عام  
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) قائمـة العـرش   (اللتين  عرفتا بعـد ذلـك باسـمي          ) غرفة الحمام (و) مينوس
امعة دبلـن وأدنبـره     ولما عاد إيفانز إلى إنكلترا منحته ج      ). منطقـة التطهير (و

درجات علمية فخرية وفي اجتماع عقده االتحاد البريطاني في مدينة كالسكو القى 
إيفانز محاضرة لخص فيها تقويمه التاريخي للحضارة الجديدة التـي اكتشفها في           

الحـضارات  : كريت وقسم حضارة العصر البرونزي فيها إلى ثالثة أقسام هـي          
متأخرة واستعمل لها اسماً مشتقاً من اسـم الملـك          المينوية المبكرة والوسطى وال   

  .مينوس

 للكشف عن المقابر التي توجد فـي        1904وقد كرس ايفانز تنقيبات عام      
والمقابر الملكية المقببة علـى      . العصر المينوي المتأخر  في زافر بابورا      " جبانه

دن وقد نهبت محتويات هذه المقابر مـن المعـا        . بعد حوالي ميلين شمالي القصر    
النفيسة إال أنها كانت ال تزال  تحوي مجموعة جميلة من األوانـي المـصنوعة               

وبدأ إيفانز التنقيب فـي المقـابر التـي    . مـن المرمر وبعض األحجار األخرى   
كشف عنها هوجارت في السفح الغربي لجبل زافر بابورا وكان يعاونه دنكـان             

ن مقبـرة أخـرى   ماكنزي وفنان دنماركي يدعى هالفورباج وكشفوا عـن سـتي    
 18وتـشمل   ) م.ق1100-1400(معظمها من العصر المينوي  المتأخر الثالث        

 17مقبرة ذات غرفة منحوتة في الصخر، وخمسة وعشرين مقبـرة ذات بئـر              
مقبرة ذات حفرة، والمجموعة األولى من هذه المقابر مقابر عائلية، لكن المقـابر          

هذه المقـابر لمحـاربين     األخرى كانت مخصصة لدفنات مفردة، وكانت معظم        
 المقبرة الملكية في إيزوباتـا  1904وألفراد عائالتهم، واكتشفت البعثة أيضاً عام       

عند الحافة الشمالية لنفس الجبل وكانت مكونة من غرفـة مـستطيلة ذات قبـو               
وهـي مثل من أبدع مقابـر عصر البرونز المتأخر التي كشف عنها بعد ذلـك              

  .في رأس شمرا بسوريا
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بعد عودته إلى كريت مات أبوه وترك له مجموعات من          1908م  وفي عا 
وفي خريف العام نفسه ورث ثروة    . العملة والزجاج الروماني واألدوات الحجرية    

وأهـدى لهـذا    . كبيرة من عمه فاستقال من وظيفته كأمين متحف األشـموليان         
  .المتحف مجموعة أبيه من الحلي األنكلوساكسونية والتوتونية  المبكرة

حيث كشف عن ست    ) بابورا( استانف إيفانز التنقيب في      1910ي عام   وف
، وهـب إيفـانز     1927مقابر ذات غرفة من العصر المينوي المتأخر وفي عام          

نهائياً ممتلكاته في كريت إلى المدرسة اإلنكليزية في أثينا وأوقف ماالً للـصرف             
د كمـا أجـرى      قام إيفانز بالكشف عن مقبرة المعب      1930على أمانتها وفي عام     

واكتـشف   . ترميمات واسعة النطاق  في المنطقة الواقعة في شمال غرب القصر          
 زار  1935سور قصر مينوس والمدخل الغربي األصلي لهذا القصر وفي عـام            

إيفانز كريت للمرة األخيرة حيث أقام له أهالي هيراكليون حفل تكريم ومنحـوه             
ياً أقيم في الـصالة الغربيـة       لقب مواطن فخري وصنع له جيلليرون تمثالً نصف       

للقصر وفي خالل هذه الزيارة افتتح إيفانز إجراء عدة حفائر صغيرة في بعـض             
المقابر على األكروبوليس وفي فاوى كهفي بالقرب من مقبرة المعبد، وفي فـيال             

  .رومانية بها فسيفساء جميلة وتمثال لهدريان تقع في فيال إريادته
ð�ÐígZ@ @

ي وتشاير بإنكلترا، واحد من أكبر وأكثـر المواقـع          هذا الموقع الكائن ف   
روعة بقدر تعلق األمر بنوع السياجات االحتفالية للعـصر الحجـري الحـديث             

ويتـألف  . في إنكلترا وسكوتالندا وويلز المعروفة بهـنج      ) م. ق 2000(المتأخر  
مـن منحدر كبير مقام خارج خندق وله أربعة مداخل ، وحلقة مـن الحجـارة               

 1400خل الخندق ومزيد من دوائر الحجر، وللجدف قطر متوسط يبلغ           الكبيرة دا 
من قعر  ) م15( قدماً   50فوق األرض، و  ) م5( قدماً   18ويصل إلى   ) م427(قدم  
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وقد بني أساساً من الحجر الطباشيري من الخندق ذاته إلى جانب رفـد             . الخندق
 حـوالي   مـن الخشب وطبقة من التربة في بعض األماكن، وكان اتساع الخندق          

)  هكتـاراً 11( فـداناً  28يحيط بحوالي ) م9(قدماً  30وعمقه    ) م21( قدماً     70
 حجـرة، ذات نـوع      98وكان يحيطه من الداخل قليالً حلقة مستمرة من حوالي          

ومن الداخل شكلت . بعيدة بعضها عن بعض) م11( قدماً 35طويل أقيمت حوالي 
من حجارة أكبر،   ) م104( قدماً     340الدائرة الداخلية الجنوبية التي  يبلغ قطرها        

وفـي مركـز الـدائرة      . إلى جانب رتيب داخلي خطي أكثر من حجارة أخرى        
كانت هناك ثالث حجارات    ) م97) ( قدماً 320(الداخلية الشمالية التي تبلغ قطرها      

كبيرة عرفت بالغار وكان يمتد من المدخل الجنوبي طريق مؤلف من زوج مـن              
 كنـت   -كلم، إلى وسـت   2.4(لى سياج احتفالي صغير     الحجارة الكبيرة يؤدي إ   

وهناك آثار لطريق آخر يتصل مع المدخل الغربي ومن الغريب          . يعرف بالحرم 
  .انه تم إنقاذ القليل من الموجودات  في التنقيبات

ويشير الفخار إلى البناء واالستخدام من قبل مجتمعات العصر الحجـري     
صر البرونزي المبكر، وأن الغرض مـن       الحديث المتأخر، ولعله استمر إلى الع     

كما هو الحال مع باقي الهنجات الكبيرة كـان فـي الدرجـة األسـاس               . الهينج
احتفاليـاً في أكبر الظن وقد استنتج بعض اآلثارين كذلك اهتماماً بالمراقبة الفلكية 

  .من مواقع الحجارة

bØãg@ÝígZ@ @

مـن ) كم27(ميالً   17موقع ما قبل الفخار في اإلكوادور، يقع على بعد            
ويبدو أن مجموعة من ). م2774(قدم 9100كوتيو في وادي ريوانكا على ارتفاع 

الروابي التي تعرضت لتعرية شديدة اتخذت كورشات لحجر األوسبيدي األسـود           
إلـى التشابه  ) م.ق10.000(ويستند التاريخ التقريبي  للموقع . ومعسكرات الصيد
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 وكلوفيز في شمال  -folsomب  من نوع فولسوم بين األدوات األوسبيدي والمثاق
قريبة في شكلها مـع     ) ذيل السمك (وكانت هناك مثاقب ذات أعناق تشبه       . أمريكا

وقد أظهرت التنقيبات أن المصنوعـات اليدويـة  . تلك التي وجدت في كهف فيل 
كانت في جزء غير محروث من منطقة  ركام القاذورات القديمة وضمـن طبقة             

ويوحي اختالف أساليب المثاقب وتنـوع األدوات       . سم30-20مكها  سكن يبلغ س  
  . سنة من السكن المتقطع5.000بوجود عدة حضارات غطت فترة تزيد على 

µubm@ÝígZ@ @

شـمال شـرق مدينـة      ) كلم201( ميالً   125موقع مايا على بعد حوالي        
م وهنا يقع هر. فيراكروز في المكسيك ويقع ضمن تلول صغيرة مكسوة باألشجار

الطاقات الصماء الشهير الذي تم التعرف عليه قبل القيام بأي عمليات تنقيب فـي       
 إال أن البحث العلمي لم يبدأ إال في عام 1785ورد أول ذكر للموقع في . المنطقة
  . بعد تنظيف الموقع1935

وهناك تالل وساحات عديدة وكبيرة الحجم إضافة إلى الهرم ذي الطاقات             
بها أو تنظيفها عدا القليل منها، وتوجد في الموقع كذلك ساحتان الصماء لم يتم تنقي  

على أرض أكثـر ارتفاعـاً      . شهيرتان للكرة وهناك إلى الشمال من هذه المنطقة       
ـ        ويضم هذا الموقـع    ) تاهين جيكو (بعض الشيء جزء آخر من الموقع يعرف ب

ة تحتوي   عدداً من األبنية ذات الحجرات على أسس واطئة إضافة إلى بناية رائع           
  .أعمدة كبيرة

 إلـى فتـرة مايـا       -إن لم يكن كلـه    - وينسب معظم موقع ايل تاجين        
الكالسيكية  ويظهر الفخار أن المدينة كانت قد تأثرت بنيوتيهواكان وجولبوال، إال           
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أن هناك إشارات إلى وجود اتصالت مع هيواتيكا إلى الشمال، ومن ناحية أخرى             
  .التولتك في الفترة ما بعد الكالسيكيةيوحي بعض الفخار بوجود صلة مع 

 طاقة سريعة 365وكان لهرم الطاقات الصماء، كما يدل على ذلك اسمه، 
رأسا في معبد قبوتزالكواتل في تيوتهيواكـان       365بنيت في الجوانب تتماثل مع      

ولعل التماثيل الصغيرة التي تمثل آلهة ذلك العصر كانت موضـوعة فـي كـل            
وهناك مشاهد منحوته بدقة على جدارن سـاحتي لعـب          واحدة من هذه الطاقات     

الكرة في تاجين تظهر عليها اللعبة الطقسية  في أثناء ممارستها، وتنتهي بمشهد             
يمثل ذبيحة الخاسرين أما النحت فقد تم إنجازه باألسلوب البـارز ولـه حـواش     

  .Totonacsمزخرفة غالباً ما تنسب  إلى التوتوناكس 

†ŠìÏÜícZ@ @

 الجثث، يمتد تاريخها من أواسط القـرن األول المـيالدي           مقبرة لحرق   
عنـد  ) 1880(اكتشفت في الثمانينات من القرن التاسـع عـشر          . وحتى نهايته 
في إنكلترا وقد تضمنت المدافن الفخار المعمول بالدوالب وتضم         ) كنت(أيلزفورد  

ـ             ى قارورات ذات قواعد تعود إلى فترة حضارة أيلزفورد سوارلنغ التي تعزى إل
  . في إنكلتراBelgaeبيلغا 

ومن بين أدوات الدفن األخرى من هذه المقبرة شبكات صـدر للزينـة               
ودبابيس ربط، ودالء مضلعة ذات ملحقات معدنية وقد كان ألحد  الـدالء زوج              

وكان مربوطا  . من الرؤوس من سبيكة برونزية على حافتها عند نهايات المقبض         
ا زخارف بارزة مجسمة تمثل حصناً وأوجها بصفائح من األطواق البرونزية عليه

 -)يعود إلى أحـد الزعمـاء     (–ولعله  . وأشكاالً دوامية وقد تضمت المدفن نفسه     
إبريقاً من البرونز وإبريقاً ووعاء لسكب وخرق الخمر، وكان هذان اإلناءان قـد             

  .ولعل الدلو قد استخدم لخلط الماء مع الخمر. استوردا من وسط إيطاليا
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عالم مصريات بريطاني، اشتهر بمسحه ودراسته الدقيقة للمواقع اآلثارية           
زيـسز  . أي.واستخدام أسـاليب ج . المحتمله، ما مكنه من القيام باكتشافات هائلة 

المتسمة بالمثابرة في بذل الجهد مقياساً له عند طبعه نتائج تنقيباته، إال أنه أضاف     
وكان في شبابه مسؤوالً عن الحملة اآلثاريـة التـي          . ندهتحسينات أخرى من ع   

 مكان دفن ثـور بـوخيس       bucheumارمانت والتي عثرت على أروقة بوقيوم       
 علـى مـدافن     1934-1919وكشف خالل مسحه للمواقع في النوبية       . المقدس  

باالنا وقستول الفنية بشكل مذهل والمنسوبة إلى مجموعة ملوك النوبة العاشـرة           
croup- x         وملكات وطبقة النبالء للقرون من الرابع إلـى الـسادس المـيالدي 

وكانت هذه مطمورة تحت تالل كان بعض اآلثارين يعتقـدون أنهـا تكوينـات              
  .طبيعية

 وما بعده على سقارة حيث أبانت       1935واختصر عمل ايميري منذ عام      
مـن  تحرياته عن مصطبات الفترة القديمة إال أن أهم اكتشاف له كـان سلـسلة               

قبـور الساللة األولى  الرائعة تنسب جميعها إلى ملوك ونبالء تلـك الـساللة،              
وكانت هذه القبور غالباً ما تحيط بها مدافن ثانوية تشبه تلك التي حـول القبـور        
المعاصرة في أبيدوس ومنحت هذه المصطبات إيميري آواني حجريـة رائعـة            

وعة تماثيل عاجية استخدمت    وأدوات نحاسية وأدوات وبقايا تماثيل خشبية ومجم      
في لوحات اللعب وخواتم جرار عديدة وآنيـة فخاريـة وأقـدم أوراق البـردي               
المعروفة إال أنها لسوء الحظ  خالية من الكتابة ورافقت إحدى القبور المنـسوبة              

اها أبنية نموذجية وقبر قارب الشمسي مبني بـاللبن ويعـد أسـلوب             –إلى هور   
بور نموذجاً فريداً من نوعه وذا فائدة الغنى عنهـا        نشـر المعلومات عن هذه الق    

  .طيلة تطور العمارة الجنائزية للفترة القديمة
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وحصل إيميرى على مواد كثيرة ومعلومات من حصن بوهن والمناطق          
المحيطة به وذلك بعد فترة قصيرة أمضاها في النوبة وكان العمل قد بدأ أيـضاً               

ض االكتشافات األكثر أهمية في الحملة      في قصر أبريم الذي أعطى فيما بعد، بع       
اآلثارية في النوبة وكشفت تنقيبات إيميري عند عودته إلى سقارة عن مقبرة تحت 

المقدس ومقبرة أخرى تضم موميـات الـصقور        ) ابي المنجل (األرض لموميات   
المقدسة وثالثة مكرسة لدفن قردة البابون المقدسة ومنطقة دفن األبقار المقدسـة             

يران إببس المقدسة ولم يتم نشر أي من المكتشفات هـذه وال الكميـة              وأمهات ث 
  .الهائلة من مواد الساللة المتأخرة التي عثر عليها وذلك بسبب وفاة إيميري

ÝibiZ@ @

مدينة قديمة مشهورة في العراق وإحدى أكبر المدن في العالم القديم كانت   
وقد ارتـبط اسـمها     ) ابليةب(عاصمة لكثير من الممالك  والدول التي نسبت إليها          

وقد أطلق الـسومريون    . باإلنجازات الحضارية مثل برج بابل والحدائق المعلقة      
ويعنيان كالهما باب ) باب اليم( وسماها اآلكديون  -را– ذنغير   -على بابل اسم كا   

كـم  90وتقع أطالل المدينة القديمة اليوم شمال مدينة الحله على بعد نحـو             .اإلله
  . جرى قديم للفراتجنوب بغداد على م

أول تسجيل مدون عن بابـل كـان نحـو          : اإلمبراطورية البابلية القديمة   .1
 وهو أول حاكم بـابلي ذو شـأن         -م حين أسس الملك سوموا بوم     . ق 2200

م وقد انحصر اهتمام ملوك هذه المملكة البابلية .ق1894أسرة حاكمة في سنة 
ن، وبإقامة بعض األبنيـة   القديمة بتوسيع منطقة نفوذهم في وسط بالد الرافدي       

وال سيما الدينية منها كمعبد اإلله مردوخ وبتشييد التحـصينات واألسـوار            
وتدعيمها لحماية المدينة من االعتداءات الخارجية، وكان من أشهر ملـوكهم           
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م وأعظم ما خلد مجده وأطار شهرته .ق) 1750 -1792(سادسهم حمورابي   
  ).شريعته العظيمة(

بداية حكمه حرباً على بالد سومر الجنوبية فضمها وقد شن حمورابي في 
إلى مملكته وأسرع في إخضاع دويالت ما بين النهرين لمهمة مبتدئاً بدولة آشور             
فـي الشمال فاستولى على مدينة آشور ثم الحق بمملكة مملكة ماري وتقدم شماالً 

حمورابي على الفرات وافتتح المدن القريبة في بالد الشام وسواحلها وهكذا ضم            
إلى حكمه قسماً كبيراً من بالد الشرق األوسط و أسس اإلمبراطوريـة البابليـة              
القديمة الواسعة ولم تقتصر  شهرة حمورابي على أعماله الحربية بل امتدت إلى             
اإلصالحات التي قام بها والى نشره الحضارة البابلية وثقافتها في الـبالد التـي              

لمملكة وضبطها وتهذيبها وقام بمشاريع عديدة      فتحها وعني عناية شديدة بإدارة ا     
بخاصة مشاريع الري فنشر الرخاء  في البالد كما عنى عناية خاصة بالـشؤون              

  .الدينية والعدل

) م. ق1712-1749)( ايلونـا -شمـسو ( وبعد وفاة حمورابي خلفه ابنه      
ة الذي اشتهر بحفر القنوات ثم وتولى الحكم بعده أربعة ملوك جهدوا في المحافظ            
على اإلمبراطورية ولكنهم لم يستطيعوا أن يحولوا دون تأسيس إمـارة جديـدة             
مستقلة على شواطئ الخليج العربي وهي ساللة األمراء التي عرفـت بـساللة             
القطر البحري التي ظهر منها الكلدانيون ومؤسسو اإلمبراطورية الكلدانيـة فـي      

 واآلكديـة فـي جنـوب     أواخر القرن السابع قبل الميالد وقد تمكنت الـسومرية        
ثم أخذت الدولة البابلية تسير نحو االضمحالل والزوال ففي زمن الملك           . العراق

هجم الحثيون الجبليون مـن     ) م. ق 1595-1625) (شمسو ديتانا (الحادي عشر   
بالدهم في آسيا الصغرى على بالد بابل فاستباحوا مدينة بابل ونهبوها وخربوها            

وكـان  . جبال طوروس محملين بالغنائم والكنوز    ثم رجعوا إلى مستوطناتهم في      
  .م. ق1595ذلك عام 
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بدأت اإلمبراطورية البابلي الحديثـة سـنة       : اإلمبراطورية البابلية الحديثة   .2
م عندما أخذ القائد العسكري البابلي نبويولصر الملك من اآلشوريين          . ق 626

إلى سقوط م . ق612و614وأدت هجمات البابلين وحلفائهم الميدين في عامي 
اإلمبراطورية اآلشورية وانتهى بذلك دور اآلشوريين وكيانهم السياسي وبرز         
الكلدانيون وهم فرع من األقوام اآلرامية العربية القديمة النازحة أصالً مـن            
شبه الجزيرة العربية على مسرح األحداث في الشرق األدنى القـديم، وقـد             

بوبولصر معظم البلدان واألقـاليم     ورثت الدولة البابلية الحديثة التي أسسها ن      
  .التي كانت تابعة لبالد آشور سابقاً

وأعـاد  . بلغت بابل ذروة مجدها في ظل اإلمبراطورية البابلية الحديثـة         
بنوبولصر وابنه نبوخذ نصر الثاني بناء المدينة على نطاق أكبر وشيد العمـال             

م . ق 562م  .ق605خالله عهد نبوخذ نصر الثاني الذي  امتد ما بـين عـامي              
 متراً تقريباً وقد حمـت األسـوار الداخليـة          26أسواراً حول المدينة بلغ سمكها      

الضخمة التي يحيط بها خندق واسع القسم الرئيس من المدينة وكان سكان بابـل              
يدخلون المدينة ويخرجون منها عبر ثماني بوابات برونزية كـان أفخـم هـذه              

لى شارع مرصوف يـدعى شـارع       البوابات بوابة عشتار الضخمة التي تقع ع      
المواكب يرتبط مع معبد مردوك الموجود داخل األسوار بساحة المهرجان الديني           
الكبير الواقعة خارج المدينة حيث كان يحمل البابليون تماثيل آلهتم على طـول             
الطريق إبان المهرجان الذي كان يقام عند بداية كل سنة جديدة وقـد زخرفـت               

بأشكال التنينات واألسود والثيران المصنوعة من اآلجـر        بوابة عشتار وجدرانها    
وكان القصر الرئيسي لنبوخذ نصر والحصن يقعان بين بوابـة    . المزجج  الملون  

عشتار ونهر الفرات ومن المحتمل أن هذه البقعة هي التي احتوت حدائق بابـل              
طح المعلقة الشهيرة، وقد وصف اإلغريق القدامى هذه الحدائق المزروعة على س          

بناء شاهـق كإحدى عجائب الدنيا السبع وتمتد منطقة المعبد صـوب الجنـوب             
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حيث يقع معبد مردوك وتضم المنطقة أيضاً الزقورة وهي برج عال عرف فـي              
  .العصور الالحقة باسم برج بابل

وقام نبوخذ نصر في السنوات األولى من حكمه فـي تثبيـت سـلطان              
الشام وأمكن بسط النفوذ البـابلي وفـرض        الدولـة البابلية في بالد آشور وبالد       

. الجزية على المدن والدويالت السورية مثل دمشق وصور وصـيدا وأورشـليم           
وهكذا استقر الوضع للبابليين وبرز سلطانهم إلى درجـة         . ودمر مدينة عسقلون  

أنهم توسطوا لعقد معاهدة صداقة بين مملكة ليديا والميـديين حلفـاء البـابليين              
  .السابقين

أن الوضع السياسي العام في بالد سوريا لم يـستمر هكـذا فتـرة              غير  
طويلة، فقد كانت سيطرة البابليين على المدن السورية والفلسطينية تهديداً مباشراً           
لتجارة مصر وتقليصاً لنفوذها، فكانت دائماً تثير القالقـل واالضـطرابات، وال            

 ضد النفـوذ البـابلي      سيما في المدن الفلسطينية وتحرض على الثورة والعصيان       
وكانت مملكة يهوذا أول مملكة استجابت لهذا التحريض وخلعت عنها االعتراف           
بالسيادة البابلية وامتنعت عن دفع الجزية المعينة مما اضطر نبوخذ نـصر إلـى       

م وأسر عدداً   . ق 597إرسال جيش حاصر عاصمتها أورشليم وفتحها وذلك عام         
جلبهم إلى بالد بابل وهذا ما يعرف بالـسبي         من سكانها من الصناع والحرفيين و     

  .البابلي األول

وبعد انسحاب الجيش البابلي نصب صدقيا ملكاً علـى يهـوذا غيـر أن              
تحريض مصر وتدخلها في شؤون المدن الفلسطينية والسورية لم يتوقف، بــل            
زاد هذه المرة وانتهى بإرسال قوة عسكرية لغزو فلسطين حققت بعض النجاحات            

 واضطرت الحاميات البابلية إلى االنسحاب وكان رد الفعل البابلي لهـذه            األولية
األحداث قوياً حيث قاد بنوخذ نصر جيشاً بابلياً قوياً اجتاح المدن السورية قادمـاً             
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من جهة حمص وانسحبت القوات المصرية وحوصرت أورشـليم مـدة ثمانيـة              
وذا إلى األبد وسبي من     م وإنهاء مملكة يه   . ق 586عشر شهراً انتهت بفتحها عام      

سكان أورشليم أعداداً كبيرة أخذوا أسرى إلى بالد بابل وهذا ما عرف بالـسبي              
البابلي الثاني، بعد ذلك توجه الجيش البابلي إلى المـدن الـسورية والفلـسطينية         
األخرى وأعاد سيطرته عليها وظلت مدينـة صـور ذات الحـصون المنيعـة              

م . ق 571سقطت بيد الجيش البابلي عـام       محاصرة لمدة ثالث عشرة سنة حتى       
  .وبذلك أصبحت السيطرة البابلية كاملة على جميع المدن السورية والفلسطينية

خلف نبوخذ نصر على العرش البابلي عدد من الملوك الضعفاء الذين لم            
يتكمنوا من المحافظة على سلطان ونفوذ الدولة البابلية فانتـاب اإلمبراطوريـة            

م استولى الفـرس علـى بابـل وأسـقطوا          . ق 539 سنة   وفي. ضعف وتدهور 
اإلمبراطورية البابلية الحديثة وأصبحت بابل أغنى منطقة فـي اإلمبراطوريـة           

م ظفر القائد العسكري المقدوني اإلسكندر الكبيـر،     . ق 331الفارسية،  وفي سنة     
م وأصبح أحد قادته فيما بعد      . ق 323ببابل وجعلها عاصمة ملكه ومات فيها سنة        

اسمه سلوقوس ملكاً على بالد بابل واألراضي المحيطة بها وأسس مدينة سلوفية و
على نهر دجلة كعاصمة جديدة فانتقل إليها سكان بابل في وقت الحق وتحولـت              

  .بابل المهجورة بمرور الزمن إلى خرائب

ومما هو جدير بالذكر أن علماء اآلثار األلمان تمكنوا ما بـين عـامي              
شف عن بقايا القسم األعظم من منطقتي القصر والمعبـد           من الك  1917 و 1899

والمنطقة التي كانت مأهولة بالسكان وأسوار المدينة  ويعود تاريخ معظم البقايـا            
ولم يتمكن علماء اآلثار من التنقيـب       . األثرية إلى اإلمبراطورية البابلية الحديثة    

ـ           ستوى الميـاه فـي     عن أية آثار من اإلمبراطورية البابلية القديمة وذلك ألن م
األرض ارتفع ارتفاعاً هائالً منذ العصور القديمة حتى اآلن وهذا االرتفاع يتسبب           
في غمر الحفر العميقة التي يحفرونها، وفي العقدين السابع والثامن مـن القـرن       
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العشرين تابع معهد اآلثار األلماني  في بغداد ومديرية اآلثار العراقيـة أعمـال              
  .ثير من األوابد البابلية الباقيةالدراسة والترميم لك

æbubi@Z@ @

هذا الموقع الذي يوجد في وسط بورما علـى الـضفة اليـسرى لنهـر               
كـان عاصـمة   . أراوادي على مسافة ثمانين ميالً تقريباً جنوب شرقي مانـدالي   

للجزء األكبر من بورما منذ حوالي منتصف القرن العاشـر المـيالدي  حتـى               
وكان مركز المنطقة في بورما حيـث سـاد         1287سقوطها في  يد المغول  في        

البورميون على حساب الييووالمون وخالل الثالثمائة عام مـن حياتهـا كانـت             
مسرحاً لنشاط واسع في البناء وكل مبانيها إما دينية أو متصلة اتصاالً مباشـراً              
بالبالط ولكن جميع آثار األبنية المدنية نظراً لكونها من الخشب اختفت ولكـن ال    

زال باقياً بها بضعة آالف من المعابد، والباجودا، واألديـرة، علـى درجـات              ي
 كايـا   -متفاوتة  من الحفظ، وجميعها مباني بوذية فيما عدا اثنين منها هما نـان             

ويمكن تتبـع تطـور     . وهذان االستثناءان الوحيدان كانا هنديين    . ونات هالونج 
 ويمكن مالحظة أن عـدداً مـن        العمارة البورمية في المباني التي ال تزال قائمة       

 وتقـص الروايـة     –التقاليد قد أثر في بنائها تأثيرات كل من بيوومون واضحة           
 كما يمكن   –البورمية أخبار حملة إلى الجنوب  أدت إلى مجئ المون إلى باجان             

مالحظة عدد من العناصر األجنبية أيضاً واستعمال لغتي المون والبيوفي النقوش           
 بدالً من استعمال اللغة البورمية يدل على مـدى قـوة هـذه              المبكرة في الموقع  

أما الحجر فلم   . ومادة البناء كانت اللبن   . التأثيرات الخارجية  في المرحلة األولى     
يستعمل تقريباً والحوائط الخارجية والداخلية على السواء، كانت تطلى بـالمالط،           

ل في صـورة قبـوة      واألجزاء التي فوق فتحات األبـواب والشبابيك كانت تشك       
تمثل نموذج النار وهي غاية في الجمال، ومعظم الجـدران الداخليـة تكـسوها              
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ولكن يشك في أن أياً من الباقي منها حالياً يرجع إلـى عـصر              . رسومات ملونة 
  .يسبق الغزو المغولي

وكان األسلوب المفضل في الزخرفة هـو اسـتخدام تلـك اللويحـات             
تي كانت عادة تزجج وتشكل بمناظر بوذيـة        وال. المصنوعة من الطين المحروق   

والمعبـد، وبينمـا    . األشتوبا: وهناك نظامان للمباني هما   . وترصع في الجدران  
احتوت األشتوبا الذخائر احتوى المعبد تمثاالً لبوذا كما توجد باإلضـافة إليهمـا             
. أديرة بعضها من طابقين ومكتبات ومن أشهر مباني باجان المعروفة معبد أناندا           

لذي بني في الغالب على نمط معبد بهاربور في شرق الهند ويرجع تاريخه إلى              ا
وهو معبد مكـون    ) 1218عام  ( لو   – لورمين   - هنى -وال. القرن الحادي عشر  

) 1220حوالي (بودها – ماها –وال . من دورين وفردان بالحجر الرملي المزجج
يرة مـن التماثيـل     الذي بني تقليدا للقصورة بوهجايا كما عثر على مجموعة كب         

  .وعلى فخار أحمر
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وتغطي التالل الطويلة أنواع كثيرة من مدافـن . يعني مصطلح بارو التل  
لكن مصطلح التل الطويل يستخدم لإلشارة إلى نصب        . العصر الحجري المغليثي  

الدفن في العصر الحجري الحديث التي عثر عليها في بريطانيا  بصورة رئيسية             
). ابهة لها في السهل األوروبي الشمالي  إلـى بولنـدا شـرقاً            مع تراكيب  مش   (

والتـي تغطي مدافن جماعية في قبور غير مجوفة وليس الفرق بينها وبين قبور             
الحجرات شاسعاً فإن لبعض التالل الطويلة عناصر من العصر الحجري المغليثي    

ـ             ؤثر علـى   وأن وجود حجر البناء المناسب أو غيابه بات العامل الحاسم الذي ي
طوالً، بيـضوية،   ) م91( قدم   300وقد كانت التالل الطويلة التي تبلغ       . تقسيمها

وكانت مبنية من التراب والعـشب      . مستطيلة أو شبه منحرفة من حيث التخطيط      
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وكانت المادة تـشتق مـن الحفـر        . والجص والحصى أو حتى الجلمود الصغير     
ن نهاية واحدة، وكانـت هـذه       والغالبية الكبرى منها تغطي المدافن م     . المحيطة  

 50بعض الناس يصل عددهم إلى أكثر من        ) أي بال حرق    (فـي الغالب مدافن    
من كل األعمار وكال الجنسين صنعت إما بالتعاقب أو في الوقت ذاتـه وكـان               

  .الحرق مألوفاً أكثر في تالل يوركشاير الطويلة

من مستودع  وكانت المدافن تحفظ عادة  في نوع من التركيب أشبه بنوع            
. الجثث، إما على هيئة خيمة خشبية وإما مكونة من ضفاف متوازية ذات سـقف             
ولعل هذه قد تركزت قائمة بذاتها لفترة طويلة قبل نـصب التـل الـذي مـا إن      

على عكس الحال في قبور الحجـرات       . يكتمـل حتى ال يتيح مجاالً أكثر للدفن      
جد  واجهات خشبية منتشرة، بشكل      وكانت األدوات الجنائزية قليلة، وتو    . المجوفة

واسع حول كثير من التالل الطويلة وقدا استخدمت هذه بمثابة دعامة للتل ولكنها             
استخدمت في أغلب الظن في الكثير من الحاالت أوالً سياجاً قائماً بذاتـه حـول               

  .مستودع الجثث

والتوزيع الرئيس في بريطانيا هو في جنوبي وشرقي اسكتلندا مكملة لتلك 
) الركامــات (وتالل الدفن هذه والثيومولي     . التي على هيئة الحجرات الدائرية    

هي آثار الدفن النموذجية للعصر الحجري والبرونزي األخير في أوروبا شـمال            
وهي تغطي على نحو متميز مدفنا أحادياً رئيساً في قبر بـسيط            . البحر المتوسط 

ث الدائرية التـي تغطـي      وبذلك يمكن أن نميز من تالل العصر الحجري الحدي        
وهي تتراوح في قطرها بين بضعة . المدافن الجماعية في المقابر ذات الحجرات      

م  وهي متباينة جداً في الشكل والبنـاء، ومادة         )30( قدم   100أقدام إلى أكثر من     
البناء بصورة رئيسية مشتقة من الحفرة المحيطة وفي كثير من الحاالت تـدعم             

وتتضمن األنواع المتباينة الشائعة فـي جنـوب         . لخشببجدران من العشب أو ا    
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إنكلترا وهولندا تالً صغيرا منفصالً عن الحفرة بمسطاح عريض المسمى بالتالل           
  .الناقوسية القرصية

وكان الدفن الرئيس يوضع أساساً في مركز التل أما على سطح األرض            
بية الـشبيهة    القديمة أو في حفرة تشق في باطن األرض وكانت التراكيب الخـش           

بالخيمة الخشبية تغطي بعض القبور، حيث كانت تمارس طقوس الدفن والحـرق     
وكانت الدفنات المتعاقبـة أو الثانويـة       . وكان لكثير منها بضائع جنائزية نفسية     

توضع حول القبر الرئيس إما على مستوى مشابه له وإما ضمن تركيبه بعد بناء              
 المستديرة في مجاميع أو المقابر التي كان من         التل وغالباً  ما كانت ترتب التالل      

الممكن لها أن تمثل أماكن الدفن لسالالت واألقارب، وغالباً ما تعد علـى أنهـا               
  .تمثل نمطاً لظهور المزيد من المجتمعات األولى التي مارست الدفن الجماعي
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مركز مايا من الفترة الكالسيكية في شمال جيابـاس بالمكـسيك، وقـد             
ـار هذا المركز معروفاً لدى المسافرين علماء اآلثار منذ نهاية القرن الثـامن    ص

م، وهجر بعد هذه 810-630عشر وقد شيدت النصب المنقوشة في الفترة ما بين   
الفترة ويتميز بدقة النحت  البارز في معبد الشمس ومعبـد الـصليب الـوريقي               

وء الحظ، فإن الكثير    وجمال قوالب الزخارف الجصية على دعامات القصر ولس       
 وكان فريداً ببرجه ذي     –منها قد تهدم وقد شيد القصر حول أفنية أربعة صغيرة           

  . الستخدامه على األرجح كمرصد  فلكي-الطوابق الثالثة

إن اكثر االكتشافات إثارة في بالنيك هو اكتشاف قبر في بناية  فرعيـة              
الحظ حجر تبليط ذا فتحـات      لمعبد النقوش الذي قام به اآلثاري البيرتوروز فقد         

للرفع داخل المعبد وعندما رفعه عثر على ساللم مملوءة باألنقاض، قادته إلى قبر 
حاكم عظيم وكانت العظام موضوعة على طولها في تـابوت مختـوم بغطـاء              
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منحوت نحتاً جيداً، ورافقت العظام مجموعة من مواد مصنوعة من اليشب تضم            
ائيك أحجار اليشب، ويعد هذا االكتشاف في أمريكا  قناعاً مصنوعاً بكامله من موز    

  .الوسطى القديمة مساوياً في األهمية الكتشاف قبر توت عنخ آمون في مصر
ïÛbi@@Z@ @

هذه الجزيرة الصغيرة التي تقع شرق جزيرة جاوة، لم تتأثر بالفتوحـات            
اإلسالمية، ولذلك فإنها حافظت حتى اليوم على حضارة هندية معظمهـا  مـن              

ز الهندوكي واإلندونيسي القومي الذي يحتفظ بمالمح كثيرة اختفت تماماً أو           الطرا
فهي ال تزال تحتفظ بنظام الطوائـف ولـو أن        . طمست في جارتها الكبيرة جاوة    

) طائفـة الكهـان   (فقط من السكان ينتمون إلى طوائـف البراهمـا          % 7حوالي  
والباقي كله )  والمزارعين طائفة التجارة (والفيسيا  ) طائفة المحاربين (والكاساتربيا  

، وال يعرف إال القليل عـن المراحـل األولـى    )أدنى طائفة (من طائفة السوورا    
للحضارة في تاريخ بالي، بيد أنه وجدت اشتوبات نموذجية صغيرة تنتمي إلـى             
طائفة بوذية قد يرجع تاريخها إلى القرن التاسع الميالدي كمـا أن التيرتاموبـال       

  .م962اء مقدس يرجع إلى وهو خزان حول ينبوع م

وهو أحد ملوك العظـام الـذين   . ولد في بالي، أرالنجا. م991وفي سنة   
. بينما حكم أخوه األصغر كوالي نائباً عنه في جزيرة بـالي          . حكموا شرق جاوة  

وتؤلف مقبرته ومقابر زوجاته مجموعة من المقابر الصخرية في تامباك سيرنج           
تخدمت إلقامة الرهبان المعينين للخدمـة      تحيط بها مآوي منحوته في الصخر اس      

سـقطت األسـرة الملكيـة      . م1343وفي عام   . الدينية الخاصة بالمقابر الملكية   
الباليـة على يد مملكة ماجاباهيت الجاوية، وانتقل مركز السلطة إلى بجنج ثـم             
إلى كلونجكلونج  وكان حاكم كلونجكلونج ال يزال معتبراً صـاحب المركــز             

ام بالي اآلخرين حتى تحت الحكم الهولندي، على أن معظم اآلثار األول بيـن حك
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الباقية حتى اآلن في هذه الجزيرة ترجع إلى فترة بجنج وتعزى مهارة الباليين في   
نحت الحجر إلى حبهم للزخرفة المتشابكة المعقدة والى ميلهم لعدم ترك مساحات            

  .وبيغير منحوتة وقد يمكن تشبيهه باألسلوب الباروكي األور

‘ìÜjíbiZ@ @

االسم اإلغريقي لجبيل الحالية وجبيل القديمة وهي موقع المرفأ الفينيقـي             
والمركـز  . الرئيس على الساحل الشرقي للبحـر المتوسـط شـمالي بيـروت             

م، وكانـت ال    . ق 3000وقد أسست المدينة  قبل      . التجـاري الرئيس مع مصر   
يها من قبل الفرنسين منـذ      تزال مهمة في زمن حروب الفرنجة، وقد تم التنقيب ف         

وأبانت التحريات عن عدد من المعابد المهمة واألحزمة والمقـابر،           . 1921عام  
كما أن المواد األثرية المصرية  فيها قد باتت مفيدة في تحديد  تواريخ نـسبية،                

اهيرام الحجري الشهير الذي يحمـل      ) تابوت حجري (وقد تم العثور على تابوت      
  .وش المعروفة لنا في بايبلوس وهو اآلن في متحف بيروتواحداً من أقدم النق

æbÜíbiZ@ @

-1859موقع بعيد عن الساحل في جنوب غرب األناضول ثم تنقيبه في              
 وعثر فيه على تعاقب استيطاني من العصر الحجري المعدني إلى العصر            1959

وكانت من األمور المهمة بصورة خاصة سلسلة من أضرحة         . البرونزي المتأخر 
تعود إلى العصر البرونزي مرتبة على شكل أزواج ذات مذابح لها قرون واعمدة        

م تـذكر بالقـصور     .قائمة بذاتها، وسلسلة من القصور تعود إلى األلف الثاني ق         
  ويعتقد أن هذه     Megaronالمنيوية، وتحتوي على بنايات من النوع الميكاروني        

  .م.ي ق في األلف الثانArzawaهي العاصمة لدولة ارزاوا 
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عاصمة األنباط الشهيرة تقع في خانق يعرف بوادي موسى فـي جبـال               
ويجمع الباحثون  . الشراة المتجهه نحو خليج العقبة في المملكة األردنية الهاشمية        

اليوم على أن البتراء لم تكن أول عاصمة لألنباط،  فعاصمتهم األولـى كانـت               
ى الشمال من البتـراء  وفـي بعـض          كم إل 50البصيرة وهي تقع على بعد نحو       

اآلراء أن العاصمة القديمة كانت في بقعة البتراء نفسها في جبل أم البيارة أو في               
  ).أي قرية وادي موسى(قرية الجي 

وقد ظلت البتراء عاصمة األنباط أكثر من أربعة قرون واشتهرت باسمها    
 اسـتعملوا هـذا      ويعني الحجر أو الصخر ولعل األنباط أنفسهم       Petraاليوناني  

وكانـت  . االسم ولكن  من المرجح أنهم كانوا يسمون عاصمتهم رقـم أو رقـيم      
منطقة البتراء صالحة للسكن منذ العصر الحجري الحديث كمـا دلـت أعمـال              
التنقيب األثري في موقع البيضة بجوار البتراء وقد بينت التحريات األثرية عالقة     

  .وثيقة مبكرة بين مصر وهذه البقعة

وتاله عـدد مـن     1812ن بوركهارت أول أجنبي يزور البتراء عام         كا
. الرحالة والعلماء حتى الحرب العالمية األولى ومن أشهرهم ايربـي ومـانغلر           
وروبنسن، ودوتي، وفورد، وموزيل، ووالمان ، والغرانج،  وفانسان وفي مطلع           

منطقـة  القرن العشرين ومع التقارب والتحالف العثماني األلمـاني قـدم إلـى ال            
وتالهما فريق ألماني آخر منهم فيغاند قام إبان      . برونوف وداماشفسكي مستكشفين  

  .الحـرب العالمية األولى بأفضل دراسة هندسية عن البتراء في ذلك الحين

، وقـام بـه جـورج       1929أما أعمال التنقيب فان أولها يعود إلى عام         
وقد تم على يـديهما     . هورسفيلد مدير آثار األردن آنذاك وزوجته أنييس كونوي       

غير موفقـة   ) استرانيغرافية  (ف البرايت إجراء دراسات طبقية      .بمؤازرة من و  
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وتحريات في المدفن المعروف بالخزنة وبالمدفن المعروف بمدفن الجندي         . كثيراً
الروماني وقامت المدرسة البريطانية  في القاهرة بإجراء بعض التحريـات فـي     

 وبعد اسـتقالل األردن قامـت مديريـة اآلثـار           –بعض المدافن شمالي البتراء     
 بأعمال ترميم وتنقيب مختلفة وما تزال إلى اليـوم          1954األردنية بدءاً من عام     

مستقلة أو مشاركة لبعثات أجنبية بأعمال مهمة في شارع المدينة ومساكنها وفي            
  .المدافن والمعبد المعروف بقصر البنت فضالً عن أعمال الترميم الواسعة

 قامت بعثة المدرسة األمريكية لآلثار بالقدس ومعها  1955دءاً من عام    وب  
واشتركت مديرية اآلثار األردنية مـع ديانـا        . فيليب هاموند بتحريات مسطحية   

ثـم قامـت    . كيركبرايد في تنقيبات الشارع الرئيس، وهو من العهد الرومـاني         
ينات بتنقيبـات فـي     المدرسة البريطانية في القدس بإدارة بيتربار في مطلع الست        

وقـد  . السور والشارع الرئيس واشترك معها فريق أمريكي بإدارة فيليب هاموند         
 على يد فريـق     1968و1965بين  ) فوتوغرامتري(نمت أعمال مسح وتصوير     

بيتربار، ثم بناء على طلب الحكومة األردنية اتفقـت اليونـسكو مـع المعهـد               
تري آخر شامل لموقع البتراء وما      الجغرافي الفرنسي على القيام بمسح فوتوغرام     

 على يد موريس غوري وفيليب هوتبيه بإشراف        1974وتم ذلك في عام     . حولها
. 1977فوزي زيادين واألب ستاركي، وانتهى المخطط الفوتـوغرامتري عـام           

  . وهناك تعاون أردني ألماني وتعاون آخر فرنسي في تنقيبات البتراء

لة وأغلب البيوت ما تـزال تـؤرخ        وعموماً فإن النصوص المكتشفة قلي      
ذو (تقريباً بما في ذلك أهم أوابد البتراء المدفن المعروف باسم الخزنـة ومعبـد               

المعروف باسم القصر، واألخير كان ينسب إلى عهد الوالية العربية التي ) الشرى
 م حتى بينت أعمـال التنقيـب األردنيـة البريطانيـة        106أسسها الرومان عام    

النصف األول مـن القـرن    (طي البناء وأن تمثاالً للحارث الرابع       أنه نب ) 1963(
  .كان قائماً  فيه) األول الميالدي 
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تقع البتراء في خانق بجبل أم البيارة، يحده جرفان هائالن مـن الحجـر        
ويصل المرء إلى المدينة بعبـور      . الرملي السماقي اللون بارتفاع نحو مائة متر      

 متر ويضيق أحياناً إلى مـا ال    1600 نحو   شق ضيق ظليل رطيب متعرج طوله     
وهو منحوت من الصخر ويمكـن      ). السيق(واسم هذا المعبد    . يزيد على مترين  

كما كان مزوداً بسد    . وكان هذا الممر معبداً في حينه     . سده بسهولة عند الحصار     
  .يحميه من السيول بتصريف الماء إلى نفق معد لهذه الغاية

تأمل بدهشة هذه الجدران الـصخرية الـشاهقة   إن العابر في هذا السيق ي   
ويلمح على تلك الجدران أنصاباً منحوتة على هيئة شواهد جنائزية هرمية يعرف            

أي ) أي الـنفس  (كل منها في الكتابات النبطية واللغات السامية عموماً باسم نفشا           
كما تشاهد محاريب فيهـا     . أن هذه الشاهدة هي نفس الميت أو حضوره الرمزي        

إذ أن الديانة النبطيـة   . ب دينية منحوتة وهي رموز ألرباب غير مشخصين أنصا
وإذا صعد المرء في السيق علـى    ) التشبيهية(كأكثر الديانات العربية القديمة ضد      

مرتفع صخري يشاهد المدفن المحفور في الصخر المعروف باسـم المـدفن ذي             
وفـي داخـل    . ين فيه المسالت  األربع وهذه المسالت ترمز إلى الموتى المدفون        
  .المدفن مجلس بشكل حدوة الجواد معد للوليمة الجنائزية

وبعد أن يضيق السيق ينفرج عن فسحة يتصدرها أجمل معالم البتـراء            
وسمي ) خزنة فرعون (وهو المدفن الرائع الوردي اللون المعروف باسم الخزنة         

ى مخزونة في كذلك العتقاد البدو هناك أن كنوز الفرعون المذكور في قصة موس
وهي رمز المرمدة أي اإلناء الذي يحفظ      (ذروته المخروطية المنتهية بشكل إجانه      

وهذا المدفن الذي يعد مفتاح العمارة النبطية، يتعمـق داخـل           ). فيه رماد الموتى  
أما الواجهة فقد نحتت نحتاً بتفاصيلها المعماريـة الكاملـة          .الجبل بشكل متقاطع  

 طابق أرضي على شـكل رواق  – تتألف من طابقين  بارتفاع أربعين متراً، وهي   
ويحف بالبرج  . بستة أعمدة وطابق علوي  يتوسطه برج مستدير سقفه مخروطي         
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) الفريسك (رواق من جهاته الثالث ويرى هذا الشكل في بعض الرسوم الجدارية          
وهذا األسلوب النبطي الباروكي في عمارة المدافن متأثرة على         . في مدينة بومبي  

ثير من االختصاصين، بعمارة المدافن في اإلسكندرية الهلنـسنية أواخـر           رأي ك 
ويتجلى ذلك األثر باستخدام الطوابق والبرج  المستدير،        . القرن األول قبل الميالد   

نسبة إلى (كما يتجلى في تفاصيل األفاريز، والتيجان الكورنشية ما قبل الفيتروفية      
رضي فـي مـدفن الخزنـة مـزين         والطابق األ ) المعمار الروماني فيتروفيوس  

) زيـوس (ابنا الرب   ) بولوكس(و) كستور(بمنحوتتين تمثالن الديوسكورين وهما     
ويزين الطابق العلوي للمدفن منحوتات تمثـل االمازونـات         ) ليدا(مـن زوجته   

وربات النصر، وفي الوسط على البرج المستدير، ربة سعادة    ) النساء المحاربات (
ن أن هذا المدفن أعد للملك الحارث الرابـع و عبـادة            ويغلب على الظ  . المدينة
  .الثالث

وباقتراب الناظر تدريجياً من فسحة المدينة يمر بنماذج مـن واجهـات              
ويتألف . المدافن المنحوتة في الصخر، وكل منها محددة بعضادتين بتيجان نبطية         

زائر ويمـر ال . قسمها العلوي من إفريز مفرٍد مزدوج من المدرجات والشرافات        
بمدفن عنيش وزير الملكة شقيالت أم رابيل الثاني والوصية عليه ثم يمـر إلـى               
اليسار بمسرح مهيأ في الصخر يتسع ألكثر من ثالثة آالف مشاهد وهو يـؤرخ              

وعند المسرح ينفـتح وادي الـسيق علـى         . بنحو نهاية القرن األول قبل الميالد     
اية في الجمال يعود أكثرها     مصراعيه فيرى الزائر إلى اليمين واجهات مدافن غ       

) بيت دوروتيـوس  ( إلى عهد الحارث الرابع وما بعده،  ومنها مغار النصارى           
وعليـه  ) من أوائل حكام الوالية العربية الرومانيـة      (ومدفن سكتوس فلورنيفوس    

نحت النسر الروماني والمدفن ذو الطوابق الذي تشبه واجهته القصور الغرنية في 
النـصف الثـاني مـن      (وهما من عهد مالك الثاني      . نتيفارس، والمدفن الكور  

وهناك المدفن الدوري الذي حول إلى كنيسة في عهد      ). القـرن األول بعد الميالد   
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والمباني العامة في وسط المدينة تقوم علـى        . ميالدي  446األسقف جاسون عام    
 فيـه مـسرح     -جانبي شارع رئيس شرقي غربي مروق من الجهتين ومـبلط             

 متر من المسرح الكبيـر الـسابق ذكـره، وهيكـل            300 بعد نحو    صغير على 
وفي الجهة الجنوبية   . لحوريات الماء عند مخرج الوادي المعروف بوادي المناحة       

وينتهي هذا الشارع ببوابـة     . من الشارع الرئيس بقايا معبد كبير مجهول الهوية       
لـسوري   ثالثية المدخل ويقوم عندها ما يسمى القصر وهـو المعبـد الـرئيس ا             

ـ   وقد عثرت فيه البعثة األردنية البريطانية على       ) ذو الشرى ( الطراز المكرس ل
ويتصدر حرم المعبد بيت الصنم المرتفع      . نص إهداء تمثال للملك الحارث الرابع     

وأمام الحرم مذبح، وفي الجدار الجنوبي للصحن عتبة طويلة لجلـوس           ) اديتون(
يسمى بالحمامات ويرى الـبعض أنهـا       وبجوار المعبد أطـالل ما     . المتعبدين  

  .أطالل القصر الملكي

وفي الوادي المعروف بوادي التركمانية مدفنان مـن نمـوذج  مـدافن             
و فيه كتابـة مهمـة عـن        ) قبر التركمان (مدينـة الحجر، األيسر منهما يسمى      

عبادات األنباط وإذا خرج الزائر من قلب مدينة البتراء، مخلفـاً وراءه مـدافن              
التي تحف بها، يشاهد الوديان المحيطة بها تضم عدداً آخر من المعالم            الجروف  
 مسلتان ترتفع كل منهما نحو ستة أمتار، وقبر المحـاربين وأسـد وادي              –منها  
والمعبد معروف باسم المذبح في قمة الجبل وهو منقور في الصخر وهذا            . فرسة

أما . مة في رؤوس الجبال   المعبد طريف بتفاصيله المتعلقة بالديانات العربية القدي      
أهم المعالم األثرية خارج المدينة فهو المعبد الجنائزي المعـروف باسـم الـدير          
ويصل الزائر إليه مارا بوادي الدير، ثم يتسلق درجات ومنحدرات وفي الطريق            
إلى الدير يمكن رؤية بعض األنصاب المنحوته في الصخور وبعـض الرمـوز             

الزائر فيرى بناء جمـيالً ضـخماً بأعمـدة نبطيـة           الدينية  المختلفة، ثم ينحدر      
العلوي منها مماثل تقريبـاً     . وكورنشية وأفاريز دورية، وهو مؤلف من طابقين      
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ويظن أن هذا المدفن أعد لرابيل الثـاني آخـر        . للطابق العلوي في مدفن الخزنة    
 أما تسميته باسم الديـر يرجح بعضهم أنه استخدم ديراً في العهـد           .ملوك األنباط 

  .المسيحي ومن هنا جاء اسمه
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عالم مصريات، يعد أول من أدخل الدارسة العلمية لآلثار فـي العـصر             
وذلك بوضعه المبادئ األساسية للتنقيب التي ال يزال علمـاء          . الحديث في مصر  

اد فقد أكد على كتابة سجالت كاملة لكل المـو        . اآلثار يعملون بها إلى يومنا هذا     
التي عثر عليها في الموقع ومن ثم أدخلت هذه المعلومـات ضـمن المجموعـة               

 احتـرام نظـام تأرخـه       Corpusالكاملة للبيانات وقد مكنه تأكيده على أسلوب        
  الذي ال يزال األساس المعتمد لتحديد تاريخ مواد Sequence Datingالتسلسل 

 أجراها في مـصر علـى       ما قبل السالالت وقد ألح بتري في كل التنقيبات التي         
استخدام القفطين، فأصبحت  ممارسة استخدامهم تقليداً، حيث يعتمـد المنقبـون            

  .علـى عدد منهم ليشكلوا مركز الثقل في مجموعة العمال المحليين

وما قام به بتري من عمل في مقابر ما قبل السالالت في مصر، كــان     
لفترتين  الوسطى والمتأخرة لما     ذا أهمية بالغة لمصر ما قبل  التاريخ لدرجة أن ا          

وجسد كتابه األول عـن  ) 11(ونقادا) 1(قبل السالالت غالباً ما يطلق عليها نقادا       
المسح العصري األول ألهرامـات     ) أهرامات ومعابد جيزة  (مصر تحت عنوان    

واستخدم فيه أساليب عليمة وكان إلى وقت متأخر من األعمال القياسـية            . الجيزة
وقد أسهم بتري بعد تنقيباته الواسعة  في أكثـر مـن   . موضوعهاألكثر قيمة في    

. عاماً إسهاماً كبيراً في علم آثار مصر      ) 50(موقعاً في مصر لفترة تقارب      ) 39(
وعثر على قرية   . فهو الذي كشف عن نيوكراستن المستعمرة اإلغريقية المفقودة       
بور الملكية للساللتين العمال في كاهون واستعاد الكثير من المواد التاريخية من الق
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. األولين في أبيدوس، وأبان عن المجوهرات الملكية للمملكة الوسطى في األهرام          
  .ونظف عاصمة أخناتون في العمرنة

æbãbjßa‹iZ@ @

مجموعة المعابد في منطقة برامبانان في أواسط جاوة تشمل أطالالً هندية 
 - على ما يحتمل    -نها  وبوذية، وأيضاً مجموعة واحدة راتوباكا التي من الرغم أ        

إال أنه من الواضح  أنها تدين بـالكثير إلـى تقليـد        . تنتمي اسمياً إلى هذه النظم    
واقدم المباني المؤرخة هي كاندي كاالسان المكرسة إلـى         . ميجاليتي وطني قديم  
ولكن نظراً ألن بالمعبد عالمات تدل على ) م778نقش مؤرخ (اآللهة البوذية تارا 
ت عديدة، فربما كان قد بنى قبل هذا التاريخ، و مباني مجموعـة             إعادة بنائه مرا  

ربما تؤرخ من نفس العصر .  مقصورة ثانوية250كبيرة جداً لكاندي سيوى وبها 
وكاندي سارى هو مبنى من طابقين كما يستخدم فيه الطابق األرضي كما يبـدو              

  .  لألغراض الطقسية والطابق العلوي مسكنا للقساوسة والرهبان

لمجموعة األساسية في برامبانان التي لها أساس هندي كانت مكرسـة           وا
إلى الثالوث الهندي الذي كان المعبود الرئيس فيه هو سيفا، وتوجد داخل السياج             
الرئيس ثالثـة هياكل كبيرة يوجد بالهيكل األوسط وهو أكبرهم تمثـال سـيفا،             

لجهة المقابلة توجد ثالثة    وفي ا . وبالهيكلين الجانبين  يوجد تمثاال براهما وفيشنو      
كمـا  . هياكل أصغر تحوي الحيوانات المقدسة التي كان يعتقد أن اآللهة تركبهـا        

كما كانـت تـزين     . عثر على هياكل صغيرة أخرى عديدة داخل السياج وحوله        
السطوح الخارجية للهياكل الرئيسة نقوش بديعة جداً بالحفر البارز تحكي أساطير           

أمدتا المنطقة بعدد من التماثيل البرونزيـة لمعبـودات         خاصة بسيفا وفيشنو وقد     
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هندية وبوذية، ويشار إليها باالسم المحلي لآللهة دورجا وهو ولوروجو نجـرانج    
  .التي تهب كما يعتقد نعمة األطفال

ô†�ÛaZ@ @

نبات البردي الذي ينتمي إلى عائلة الحلفا، كـان ينمـو  بـوفرة فـي                  
 المصريون في الماضي فـي أغـراض        مستنقعات مصر السفلي وكان يستعمله    

والسيقان التي يتراوح طولهـا بـين   . كثيرة وخاصة في صناعة صحائف الكتابة  
كانت تقطـع   ) أي من ثالثة أمتار إلى ستة أمتار تقريباً       (عشرة إلى عشرين قدماً     

إلى أطوال يسهل تناولها ثم تنزع القشرة الخارجية ويشقق اللب إلـى سـلخات              
لخات بحيث تكون متوازية وأطرافها متداخلة بعضها فوق        سميكة وترتب هذه الس   

بعض ثم توضع فوقها طبقة أخرى عمودية على السابقة ومفرداتها هي األخـرى 
  .متداخلة قليالً كالسابقة وأطرافها بعضها فوق البعض

وبعد ذلك يدق على كل الورق بقطعة من الحجـر أو الخـشب لتلـتحم               
سة ورغم مظهر البرديات القديمة الذابلـة       السلخات وتصبح صحيفة واحدة متجان    

ومـساحة  . كان لونها أبيض تقريباً عند صناعتها، ومـن الـسهل لفهـا           . الهشة
ولكن يبدو أن عدد    . الصحائف كانت تختلف اختالفاً بسيطاً من عصر إلى عصر        

الصحائف  في الملف الواحد كان عادة عشرين، وكانت هذه تلتصق سوياً بحيث             
وكل الـسلخات الرأسـية     . األفقية موضوعة على وجه واحد    تكون كل السلخات    
ثم تلف الصحائف بحيث تكون السلخات األفقية في الـداخل          . على الوجه اآلخر  

والرأسية بالخارج حتى ال يحدث ضغط على السلخات الخارجية قد ينتج عن لفها             
  .في صورة أسطوانية

وقد . لكتابةوال يعرف بالضبط متى استعمل البردى ألول مرة ألغراض ا        
). م.ق3000حـوالي  (وجد بسقارة ملف لم يستعمل في مقبرة من األسرة األولى          
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وقـد  ) م. ق 2500حوالي  (ولكن أول جذاذه مكتوبة جاءت من األسرة الخامسة         
استعمل اإلغريق ملفات البردى المستوردة من عصر منذ القـرن الـسابع قبـل              

عندما حل محله الملف المـصنوع      الميالد حتى القرن الثاني أو الثالث الميالدي        
من الرق، ولكن استمر استعمال ملفات البردى في مصر وغيرها من أنحاء العالم 

  .الغربي حتى ألف ميالدي

îÛìj‹iZ@ @

ولم تنقطع أعمال التنقيب في أبنيتها . هي الموقع الرئيس لفارس األخمينية
ة الملكية حتـى   لم تكن لدى اإلغريق معلومات واضحة عن هذه العاصم        . األثرية

وقد صمم دارا العظـيم هـذا الموقـع         . م. ق 330غزاها األسكندر ودمرها عام     
وقد بدأ العمل في المكـان بعـد توليـه          . المحصن ليكون عاصمة له في الربيع     

  . واستمر العمل به حتى أواخر العصر األخميني. م. ق522العرش مباشرة عام 

ة في سهول مـرف     عند سفح صخرة منعزل   ) اصطخر(وتقع برسبوليس   
وهذه العاصمة التي أطلق عليها اسم فارس نسبة        . داشت في جنوب شرق إيران    
 قدم مربع من    135000خططت لتشمل مساحة تبلغ     . إلى موطن الفرس األصلي   

الصخر األصلي وكان يقوم من خلف الموقع جبل زيادة فـي قـوة التحـصين               
ـ      اً مـستطيالً وكـان   والتخطيط الطبيعي الخارجي لمسطح مرسبوليس كان تقريب

مسوراً بجدران من الطوب اللبن وبه شرفات مستطيلة موضوعة على مـسافات            
وفي الجانب الغربي من المسطح يوجد سلم كبير مزدوج يـؤدي إلـى      .  منتظمة

ويحيط به مـن علـى      . بناها اكسرسيس ) بوابة جميع البالد  (بوابة السراي والى    
يل ثيران مجنحة كانت عند اآلشوريين تماث(الجانبين على النمط اآلشوري الماسو 

  ).بمثابة المالئكة الحارسة ولذلك وضعت عند بوابات السرايات اآلشورية
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وتمثل عمارة برسبوليس نوعين من المباني السكنية واإلداريـة وتوجـد       
وحدات متماثلة من كال النوعين تمثلهما، ألن طراز العمارة ال يختلف ليناسـب             

يم األساسي للمبنى يتكون من إيـوان ذي عمـد أو           الغرض من المبنى، والتصم   
طنف  يؤدي إلى قاعة فسيحة ويسند السقف الخشبي أعمـدة مـضلعة ومقعـرة               

وهـذا  . األوجه ويتكون تاج العمود من صور حيوانات وضعت ظهـراً لظهـر           
ويزيد ارتفاع بعض هذه األعمدة عـن       . الطراز من العمارة فريد في هذا العصر      

عض قاعات المباني اإلدارية تحتوي على عدد كبير مـن          عشرين متراً وكانت ب   
 عموداً ورغم الفتحات والشبابيك التي استعملت أحيانـاً   121هذه األعمدة قد يبلغ     

فإن مباني برسبوليس كانت دائماً مظلمة بسبب القاعات المليئة باألعمدة، وأهـم             
كانـت تثبـت    مواد البناء كان الحجر الجيري المستخرج محلياً والكتل الضخمة          

بواسطة اللصق الناشف ورغم كثرة استعمال األلوان في الداخل إال أن الزخرفة            
  .الرئيسة كانت على الواجهات

والنحت في فارس القديمة يجب اعتباره فنا معمارياً، ألنه يمثـل جـزءاً           
جوهرياً من العمارة والتماثيل المستقلة التي لم يكن مرغوباً فيها في بيرسبوليس            

وقد اقتصرت أنواع الفـن األخمينـي علـى         . الفنان يفضل النحت الغائر   إذ كان   
الملكي والطقسي البحت وينقصه التصوير الوصفي، ولذلك فهو ال يـوفر مـادة             
لدراسة التاريخ االجتماعي، و شدة التزام الفنان فـي التطبيـق بتقاليـد محـدده            

موضـوعاته  أخضعت الفن بدرجة كبيرة ألسلوب معين، فقائمة أنواعه محددة و         
قاصرة على صفوف أفقية يفصل بينها بردورة مزخرفة، والنقوش مزخرفة إلى            
درجة كبيرة، وقد كان االهتمام بالتفاصيل بالغاً فتصوير الصيد الذي كان هوايـة         

وبدالً من مناظر المعارك والحصار كان الفنان . محبوبة في فارس القديمة محرماً
صوير طوابير حملة  الجزية بـدالً مـن         يفضل تسجيل الغزو األجنبي، وذلك بت     
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أشالء المقهورين أنفسهم وفي هذه الناحية يبين فن فارس القديمة  انقطاعاً عـن              
  .تقاليد الفن اآلشوري السابق

@àîu@L‡ní‹iI1865@ M@1935ZH@ @

كان أستاذا لعلم اآلثار المصرية ومديراً لمعهد الدراسات الـشرقية فـي              
 ولد في روكلفورو بوالية     1935ياته في عام     إلى آخر ح   1919شيكاغو من عام    

وفي سن العشرين عمل في مخزن أدوية وقد أشار عليه معلمه وصديقه             . اللينوي
وليم ريني هاربر بالذهاب إلى برلين لكي يدرس علم اآلثار المصرية على يـد              
العالم األلماني الكبير أدولف ارمان، ولما أكمل رسالته للحصول على الـدكتوراة       

 دعي لالنضمام إلى الفريق الذي كان يعد قاموسـاً للغـة المـصرية             1894 عام
القديمة وكان معنى هذا أن يذهب إلى مصر وقد قرر بريستد في هذه الزيــارة               
أن يكون واجبه األول عمل سجل لكل النصوص الهيروغلوفية التي تتضمن أي            

ابـات  إشارة إلى تاريخ مصر إذ تصور عمل شيء مثـل الـسجل الـشامل للكت      
وكان أن نـشر  .   الذي جمعه موسن Corpus of latin insriptionالالتينية 

 في Ancient records of egyptنتيجة لرحلته هذه خمسة أدوار تحت عنوان 
1906 – 1907.  

 عين محاضراً  بمرتب قليل مما دعاه        1895ولما عاد إلى شيكاغوا عام      
وعاد إلى مصر بعد    . رفع أجره إلى أن يتجول في كل أمريكا ليلقي محاضرات لت        

 وكان عمله األساسي فيها نقل نصوص منقوشة على 1905عشر سنوات في عام 
وفي السنة الالحقة عادت جمعية . بعض اآلثار في وادي النيل وشبه جزيرة سيناء

تمويل التنقيب عن اآلثار الشرقية إلى تمويل فروعه وقد تبرع بمعظمها روكفلر            
غطت منطقة عمله الرقعة الممتدة على ضاف النيل األعلى        وفي هذه المرة    . األب

والسودان غير أن الظروف المالية المضطربة ظلت تضايقه ولم تلق مشروعاته           
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التي كان يديرها إلنشاء معهد بحوث شرقية أي نجاح ملحوظ، ثم جاءت الحرب             
  .العالمية األولى

ـ           1919وفي عام    شروع   وافق روكفلر االبن على أن يقوم بتمويـل م
للبحث األثري في مصر لمدة خمس سنوات فعاد بريستد إلى أوروبا والشرق مرة 

وهو االسم الذي أخلفه بريستد     (وتجول بريستد في أنحاء الهالل الخصيب       . أخرى
نفسه على البالد التي تضم سورية ولبنان وفلسطين وشـرقي األردن والعـراق             

 لمتحف جامعة شيكاغو وقـد      وقام بشراء آثار كثيرة   ) والجزء الشمالي من مصر   
نادى بريستد بالحاجة إلى عمل فوري إلنقاذ اآلثار والنقوش في كل من المتحف             

وأخيراً بدأت مشروعاته لتسجيل كل اآلثار التاريخية       . المصري ووادي النيل كله   
كمـا  . في مصر تتحقق، وأرسلت بعثة للمسح األبيجرافي للعمل في مدينة هـايو    

وبدا بريستد بالعمل في نـشـر      . عماري تعمل في األقصر   بدأت بعثة للمسح الم   
وكان عمل معهد البحوث الشرقية يغطي فـي ذلـك          . مصطبة مريروكا بسقارة  

إذا كانت له بعثات في مجدو وبرسبوليس       . الوقت جزءاً كبيرا من الشرق األوسط     
 بداء العمل في مسح المناطق عصر ما 1926والعراق وبالد األناضول وفي عام 

  .التاريخ في مصر تحت إشرافهقبل 

„íŠbnÛa@ÝjÓ@bß@bîãbí‹i@@@@Z@ @

سنة 400.000تعود آثار اإلنسان في بريطانيا في أغلب الظن إلى ما قبل   
 ولكن اآلثار هذه ال تتوفر بكثرة في خالل فجـر العـصر الحجـري القـديم     

Paleolithic       ـ 10.000 إلى نهاية الفترة الجليدية األخيرة قبل ك  أو ما يقارب ذل
 فـان الجـزر   ice ageوفي األطوار الباردة المتكررة من العـصر الجليـدي   
 فان الجـزر  ice ageالبريطانية كانت في الباردة المتكررة من العصر الجليدي 

  البريطانية كانت في أغلب الظن غير مسكونة، كمـا أن المواقـع التـي تعـود               
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نادراً ما تكون متروكة بدون تـدخل، وفـي العـصر           . إلى األماكن األكثر ِدفئاً   
 كانت األدوات المشطية من 100.0000الحجري القديم األدنى إلى ما قبل حوالي 

 عاصرت وخلفـت الفـؤوس اليدويـة        clactonianحضارة  الفترة الكالكتونية     
ات البارزة رأس رمح    ومن االكتشاف .  ومغبة لها  aclheulianللحضارة األشيلية   

  .خشبي في كالكتون وأرضية عمل في هوكسني في سفولك

 وفي منتصف العصر الحجري القديم كانت هناك صناعات موسـتيرية    

mousterian  تعود في أغلب الظن إلى إنسان نياندرتال Neanderthal man 

بينما تعود مرحلتان من مراحل االستيطان في بريطانيا في العـصر الحجـري             
م . ق12.000م وحوالي . ق30.000 حوالي upper paleolithic القديم األعلى

إلى مراحل أكثر ِدفئاً  للفترة الجليدية األخيرة، كما أن مواقع الصيد معروفة وأن              
 حوالــي   mesolithicنهاية العصر الجليدي تغطي العصر الحجري األوسط        

الشمال جاعلة من أغلب    عندما تقهقرت قطع الجليد بعيدا إلى       . م.ق3500 -800
  .بريطانيا قابلة للسكنى

 6000وقد ارتفعت مستويات البحر فأصبحت بريطانيا جزيرة في حوالي 
وقد أدت درجات الحرارة األدفأ إلى انتشار الغابـات أول األمـر شـجرة              . م.ق

 5000البتوال والصنوبر ثم شجر البندق ثم البلوط والزيزفون بحلـول حـوالي             
 تعتمد كما هو الحال مع العصر الحجري القديم على اللقى من            والمعلومات. م.ق

 smallاألدوات المصنوعة من الصوان، السيما الفؤوس والمثاقـب الـصغيرة   

points        غيـر أن   .   أو القطع المبينة واألدوات الصغيرة المعروفة بالميكرولينية
لمزيد من  المواقع جيدة الحفظ مثل سنكاركا في يوكشايرو تظهر بين حين وآخر ا           

هذه األدوات وقد كان هذا معسكراً شتوياً لجماعة صغيرة تعيش علـى الغـزال              
األحمر وعلى صناعة رماح الصيد المشيكة من قرون اآليل، ويوحي اسـتيطان            
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. م.م وجزر اسكتلندا نـزوالً إلـى األلـف الرابـع ق           . ق 6000إيرلندا حوالي   
  .وباالستكشاف المستمر وزيادة السكان

مـع اسـتيطان    ) م. ق 200 – 3500(الحجري الحـديث    ويبدأ العصر   
بريطانيا من قبل جماعات من الفالحين المختلطين من القارة األوروبيـة بحثـاً             
عـن األرض، وكانت تربي األبقار والخنازير والماعز واألغنام، كمـا كانـت            

كما . تزرع الحنطة والشعير وكان االستيطان واسعاً في جميع أنحاء إنكلترا قاطبة
ان الفالحون يقومون بالزحف على غطاء الغابات إلنـشاء مـزارع  ومـراٍع              ك

أفضـل وبحلول العصر الحجري الحديث المتأخر في جنـوب إنكلتـرا كانـت             
وقد عثـر علـى بعـض       . هنـاك مساحات كبيرة من أراضي العشب المفتوحة      

 المواقع القليلة ذات البيوت الصغيرة المستطيلة وفي جنوب إنكلترا إلـى أقـصى         
فهناك كثير من السياجات المخندقة وذات الحواجز       . الشمال وصوالً إلى موالند     

الترابية وكان بعض من الجماعات مدفونا في مقابر جماعية مقامة على الروابي            
التي استخدمت  في أغلـب الظـن        ) كوم التراب على القبر   (الصغيرة  والبارو    

  .مركزاً لجماعات الفالحين المبعثرة

 يستخرج من حجارة الكلس والحجـارة الـصلبة إلنتـاج           وكان الصوان 
الفؤوس لتطهير الغابات، وتوزعت هذه على مسافات طويلة عن طريق التجـار            

. م.ق3000وكان صنع الفخار األملس والمزخرف بأشكال بسيطة منذ         . والتبادل
وانتشر الفخار البسيط من النوع الجيد من كورنووك إلى مسافات بعيدة وصـوالً         

  .لنشاير على الرغم من أن الكثير منه كان يصنع محلياًإلى و

فـصاعداً  ) م. ق 2500حـوالي   (وفي العصر الحجري الحديث المتأخر      
ولكن لم تعد تبنى، وقد عثر على بعـض مقـابر           . كانت القبور ما تزال تستخدم    

وهي سياجات شعائرية ذات خنادق فـي داخـل         ) الهنجات(حرق الجثث فكانت    
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. السدود الطويلة المتوازية والخنادق من اآلثـار الرئيـسة        والكيرسوس و . سدود
وتتيح ) م6(قدماً  20وكان الكيرسوس في دورست طويالً على نحو متميز حوالي          

المستوطنة المبنية من الحجر عند سكارابري قرية محفوظة علـى نحـو غيـر              
  .مألوف

 نفـرة التحـول مـن العـصر     beaker cultureوتسد حضارة الكوز 
ـ    -2000حـوالي   ( إلـى العـصر البرونـزي        neoithic –ديث  الحجري الح

وقد أدخل من أوروبا أسلوب متميز ألقـداح الـشرب الجيـدة            ) م. ق 700/650
الصنع واألدوات النحاسية والدفن المنفرد تحت الـرواي الـصغيرة المـستديرة            

كان اسـتخراج البرونـز    ) م. ق1400حوالي (وبنهاية العصر البرونزي المبكر   
صورة واسعة، وكانت الخناجر والفؤوس المـسطحة ورؤوس الرمـاح          منتشراً ب 

والمطارد من المنتوجات الشهيرة، وال تعرف االستيطانات البته، عـدا جنـوب            
  .غرب إنكلترا غير أن الروابي الدائرية كثيرة جداً

وهناك نسبة صغيرة في وسكس وأجزاء أخرى من الجنوب تحتوي على           
 -أنتجـت منـذ حـضارة الكـوز       -ن الذهب   مقابر غنية ذات مواد مصنوعة م     

إلى جانب البرونز وقد ) خزف مزخرف ومزجج(والكهرمان والصدف والقيشاني 
اقترنت هذه الظاهرة بأرستقراطية مهاجرة وفي العـصر البرونـزي األوسـط            

أصبحت مراسيم حرق الجثث مهمة فقـد عثـر         ) م. ق 900 – 1400حوالـي  (
 الجنوب الغربي في كورنول وكـذلك       على استيطانات صغيرة ذات العربات في     
 ريمبري في الجنوب بيوت دائريـة       -في دار نمو واالستيطانات حضارة ديغبرل     

داخل فناءات صغيرة وكذلك حفر لخزن الحنطه وعلى األرجح أقـدم الحقـول             
وقد استمر إنتاج األدوات المعدنية وكان إنتاج السيوف الطويلة المدببـة           . السلنية
ابتكارات هذا الوقت مقتـصرة علـى منـاطق معينـة،           والسيوف من   . الطرف

فالجنوب أكثر تعقيداً في إنتاج سبيكة البرونز مع الرصاص وتظهـر صـناعة             
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األدوات المعدنية لنهاية العصر البرونزي اتصاالت عديدة مع القارة في أن الدليل  
) م. ق 650 -900حـوالي   (على األدوات المعدنية في العصر البرونزي األخير        

غاية األهمية طالما أن الدفنات كانت نادرة كما أن القليل من المـستوطنات             مهم  
  كان قد hill fortترقى بأمان إلى هذه المرحلة على الرغم من أن الحصن التلي 

أدخل آنذاك وأصبحت تقاليد صنع األدوات المعدنية فـي األوروبيـة، كمـا أن              
م تحدد البدايـة الـشكلية      . ق األدوات المعدنية التي تعود إلى القرن السابع عشر       

وقد تكون هذه االتصاالت إلـى حـد        ) م43 –م  .ق650(للعصر الحديدي حولي    
. كبير نتيجة للتجارة بقدر كونها نتيجة لهجرة الطبقة األرسـتقراطية األوروبيـة           

غير أن هناك في شرقي أسكتلندا ادعاء بأن المهاجرين من شمال غرب أوروبـا             
أما بعدئذ فهناك شك فيما إذا كانت قد        . دوات الحديدية أدخلوا الحصون التلية  واأل    

حدثت أية هجرة في العصر الحديدي حتى وصول البلكين مع إمكانيـة اسـتثناء              
  .إدخال حضارة آراس للقرن الخامس إلى يوركشاير من شمال شرق فرنسا

وقد هاجرت القبائل البلجيكية إلى جنوب شرق بريطانيا من شمالي فرنسا     
م وقد قاموا بإدخال العملة وانتشرت علـى نطـاق          . ق 100نذ حوالي   وبلجيكا  م  

واسع في الجنوب، وفي هذه األثناء بدأ كثير من المستعمرات الكبيرة في الجنوب             
قبل كولجستر وسانت البانز بفقدان بعض الخصائص التي تميز الحصون التلية،           

. ن الفنية جدا  وتضمنت مراسيم حرق الجثث في الجنوب الشرقي بعضاً من المداف         
وازدهرت التجارة مع غالة الرومانية، وبعد فتوحـات يوليـوس قيـصر فـي              

وعند مجـيء الغـزو     . أقيم كثير من األحالف السياسية مع روما      ) م.ق54و55(
عام كان قسم من المجتمع في الجنوب قد أصبح رومانيا وعلى           43الروماني في   

 بريطانيا شمال مدالنـدز     النقيض من ذلك فإن جنوب غرب إنكلترا وويلزوبا في        
  .كانت أقل حظاً من التطور الحضاري بكثير
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µiìØiZ@ @

واحدة من بين كثير من القرى فـي        (قرية محصنة من العصر الحديدي        
على جزيرة سابقة في بحيرة بسكوبين في بوميرانيا البولندية وقد          ) هذه المنطقة   

د احتفظت األرض   وق) م.ق400-55-(سكنها عدة مئات من السكان منذ حوالي        
المشبعة بالماء بكثير من التراكيب في القرية والتـي كانـت تغطـي جزيــرة      

وقد حصن محيطهـا    ) 2م6.900( فدان   1.7وهي مساحة تبلغ    . بيضوية برمتها 
بأكوام من الخشب التي كان بداخلها سور دفاعي محكم من التراب داخل هيكـل              

 واحدة، ومن هناك كان يمتد      وكان يخترق هذا السور بوابة    . نخروبي من الخشب  
ممر مرتفع يؤدي إلى ساحل البحيره وكان هناك ما يزيد تماماً على مائة بيـت               

 صفاً متوازيا،  وكانت تتخللـه شـراع        13خشبي مرتب الواحد جنب اآلخر في       
  .مبلطة بزند الخشب

) مبنية على خريطة مربعة   (وكانت كل البيوت متماثلة من حيث التصميم        
حجرة انتظار أو شرفة تتجه جنوباً وغرفة رئيـسة ذات موقـد            وكان لكل بيت    

وكانت هذه الغرفة في كثير من المنازل مقسمة إلى حجرة أكبر وأخرى            . حجري
أصغر واستخدم بعض المنازل محالت عمل من قبل النساجين وسباكي البرونـز   

مـرة سنة وقد نهبت 150وقد أعيد بناء القرية بأكملها مرتين خالل عمرها البالغ 
  .واحدة على األقل من قبل الغزاة السليثيين من الشرق

ò¾bjÛaZ@ @

 عام بين سـنة     300هم حكام مصر أخالف اإلسكندر دام حكمهم حوالي           
واليا على مصر  وعقـب وفـاة        ) بطليموس األول (وكان أولهم ) م.ق30و323(

أنـشأ  . م. ق 305م استقل بمصر واتخذ لقب ملك سـنة         . ق 323اإلسكندر سنة   
ة اإلسكندرية ومكتبتها الشهيرة، كما أنشأ مدينة بطليموس في الوجه القبلـي   جامع



  161

لتكون مركزاً للحضارة اإلغريقية هناك، جعل عبادة اإلسـكندر دينـا رسـمياً             
ازدهرت في عهد .  إلغريق مصر، وهي العبادة التي تطورت إلى عبادة البطالمة

  .روما وصقلية وقرطاجةأخالفه التجارة الشرقية، وُأنشئت عالقات وثيقة مع 

وكان البطالمة قد اشتبكوا في صراع متواصل مع خلفاء اإلسكندر حكام           
األقاليم المجاورة وخاصة السلوقيين في سورية ففي عهـد بطليمـوس الرابـع             

علـى اإلمبراطوريـة    ) األكبـر (حمل أنطيوخوس الثالـث     ) م. ق 203 -221(
عقبه أنطيوخوس الرابع فغزا م ثم أ  . ق 217المصرية إال أنه هزم في موقعة رفح        

م ولم ينقـذ مـصر مـن    . ق168م وعاد الكرة فغزاها سنة . ق170مصر سنة  
وهكذا ثبت  . استيالء السلوقيين عليها إال تدخل روما التي أرغمته على االنسحاب         

وقـد أوهنـت    . نفوذ روما في مصر، حيث أصبح ملوكها مدينين بعرشهم لهـا          
لحكم دولة البطالمة حتى أصبحت شبه محميـة        األطماع العائلية والتزاحم على ا    

لإلمبراطورية الرومانية وكان آخر حدث على مسرح السياسة المصرية عالقـة           
م . ق 31الحرب عليها سـنة     ) أغسطس(أنطونيوس بكليوبترة وإعالن أوكنافيان     

حيث هزمها في موقعة أكنيوم مما أفضى إلى ضم مصر إلـى اإلمبراطوريـة              
  .لتاليةالرومانية في السنة ا

ÙjÜÈiZ@ @

تنتمي أنقاض المعبد البديع في هذا الموقع بلبنـان إلـى الفتـرة التـي                 
وقد أقيمت هذه المدينـة     ). هليوبوليس(استعمرتها فيها روما باسم مدينة الشمس       

وال توجد بهذه األنقاض أي آثـار لمـستقر   . فيما بين القرن األول والقرن الثالث 
الذي يكـون جـزءاً     ) إله الشمس الفينيقي  () بعل(فينيقي سابق، كما يفترض من      

  .مـن االسم أو من آثار المدينة الهلينسينية التالية له
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وقد تركزت المدينة الرومانية حول عبادة هليوس إلـه الـشمس الـذي               
شاعت عبادته بدرجة كبيرة جداً في عصر اإلمبراطوريـة الرومانيـة كمـا أن              

فينوس أخذ صفات إله الشمس وقـد       جوبتير الذي عبد هناك أيضاً باالشتراك مع        
مثل محلياً على صورة إله حليف الذقن يرتدي ثياباً طويلة ذات حراشف في يده              

  .اليمنى سوط، وفي يده اليسرى برق وسنابل قمح

وأهم مباني المجموعة الضخمة ألكروبـوليس بعلبـك معبـد جـوبتير            
قدمـه فنـاء    هليويوليتانوس ومعبد فينوس وقد بني األول على منصة ضخمة ويت         

مستطيل متسع يليه فناء ثان مسدس الشكل ثم بوابة ولم يبق من رواق أسـاطين               
 أسطوناً كبيراً سوى ستة أساطين وفي الجـدار  54المعبد الذي كان يحوي أصالً    

الساند للمنصة من الجهة الغربية ثالثة  أحجار ضخمة ربما كـان أكبـر كتـل                
وكل )  متراً 19حوالي  ( قدماً   63لها  حجرية استخدمت في البناء الفعلي ويبلغ طو      

أما معبـد فينـوس فهـو       ).حوالي أربعة أمتار  ( قدماً   13من عرضها وارتفاعها    
محفوظ بدرجة أطيب ويمكن اعتباره واحداً من أجمـل مـا أنتجتـه العمـارة               

  .الرومانية

æìînØjÛaZ@ @

شعب احتل شمال شرق اسكتلندا في الفترة ما بعد الرومانية ويظهر ألول         
في التاريخ مجموعة من مجاميع البرابرة الشماليين الذين هدوا سور هدريان           مره  

على الرغم  من أنهـم سـموا أنفـسهم          ) الشعب الملون (ويعني اسمهم بالالتينية  
بالكروثين  وال يزال فنهم الرمزي الغامض شاخصاً فـي هيئـة نقـوش علـى                

ت هناك محاوالت   وكان. الحجارة التي تنتشر على نطاق واسع في شمال اسكتلندا        
كثيرة لتفسير الرموز إال أن جميعها باءت بالفشل، وتعرف لغتهم من خالل عدد             
قليل من أسماء األشخاص واألماكن ونقوش كتابية مقتضبة توصي بأنها كانـت            
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مزيجاً من السلتية ولغة أقدم، وقد افترض أن البكتيين انحـدروا مـن حـضارة               
دادهم من ألمانيا إلى اسكتلندا في العـصر        أبرنيثي لما قبل التاريخ حيث هاجر أج      

  .البرونزي المتأخر

وليس للبكتيين ما يميزهم عن معاصريهم السلتيين المسيحيين إال سمات             
قليلة باستثناء فنهم، فقد سكنوا حصوناً شيدت على قمم التالل، واشـتركوا فـي              

ك فقد كانوا   وعلى الرغم من ذل   . الكثير من األمور مع جيرانهم وأعدائهم الِسكْوت      
 على مقبرة من ساحل شتالند في       1958صاغة معادن ماهرين وقد عثر في عام        

 ميالديـة ربمـا     800جزيرة تيتيان على كنز من القطع الفضية دفنت هناك في           
وتألف الكنز من طاسه تعلق علـى جـدار، وكاسـات           . خوفاً من هجوم للفايكنغ   

وأداة مـستدقة الطـرف     أخرى ودبابيس على هيئة حلقات كاملة ورمانة سـيف          
ويعد الكنـز مـن     ) المبهرة(وملعقة وزخارف أغمدة إضافة إلى قطع على هيئة         

أغنى ما اكتشف في األراضي السلتية المسيحية، ولقد اتحد البكتيون والـسكوت            
م وزالت بعـد ذلـك      842تحت قيـادة كينت ماك اليين ملك السكوت في حوالي          

  .الحضارة البكتية
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بائل سلتية عاشت في شمال شرقي فرنـسا والـى شـمال           تحالف جمع ق    
باريس والى جنوب وغرب جبال أردينس وقد سمى قيصر منطقتهم بلجيكا بعـد             
أن قام بغزوها في منتصف القرن األول للميالد، وكانت قبائل البلكا قد عاشـت              
أصالً في البلدان المنخفضة ولكنهم أجبروا تحت ضـغط الـشعوب الجرمانيـة             

م على الهجرة جنوباً إلى فرنسا الحالية ولعله        .بما في القرن الثاني ق    التوسعية ر 
كان في الوقت ذاته حين قام بعض البلكيين بالهجرة إلى جنوب شـرق إنكلتـرا               

م . للقرن األول ق   - سوارلنغ –حيث تعرف حضارتهم آثارياً بحضارة أيلسفورد       
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 على كال الجانبين    وحكم رجل واحد وهو  هود ديفيشياكي يعض القبائل البلجيكية         
  .من القنال اإلنكليزي بعد مضي حوالي جيل واحد على وفاة قيصر

وقد دون قيصر األواصر الوثيقة بين البلكية اإلنجليزية والفرنسية والتي            
تجلت بعدة طرق فقد استخدم اسم األثريين على سبيل المثال اسماً قبلياً على كال              

كانت من األنواع نفسها في كـال       )  الذهب من(جانبي القنال كما أن أقدم العمالت       
واشتركت القبيلتان بفخار معمول بالدوالب وبـنفس شـعائر الـدفن           . المنطقتين

 نسبة  Fecampوبضرب جديد من التحصين عرف بفيكامب       ) الحرق في جرار  (
إلى موقع في بيكاردي تميز بخندق واسع مـسطح القعـر واسـتحكام  محـدد                

وبحلـول  . وراً سريعاً تحت حكم السالالت البلجية المقدمـة وقد تطور التمدن تط    
الغزو الروماني في القرن األول للميالد كانت قد تكونت بعض المـدن الـشبيهة              

  .بالدويالت

bØîßŠìçìmŠìiZ@ @

موقع صغير في ساحل البحر الكاريبي في كولمبيا فيه تراكمات طبقيـة              
خطيـة العريـضة    تحوي فخاراً ويوجد الفخار المخفف بالرمل ذو التحززات ال        

والزخارف األبلكية في المستويات العليا فوق الطبقات التـي تحتـوي بالدرجـة          
األساس على الفخار المخفف باأللياف، وقد أرخ المستوى الذي تال أقدم مستوى            

م وهذا يعد أقدم تاريخ للفخار في العالم الجديـد فمـن            . ق 3090في الموقع بـ    
-2700(لديفيا فـي إكـوادور إلـى حـوالي          الناحية التابيولوجية يعود فخار فا    

والفخـار  . م. ق 2820وفخار رانجو بيلودو في فنزويال إلى حوالي        ) م.ق1500
-2500المخفف باأللياف من جزيرة لتولنغ في فلوريدا وجورجيا إلى حـوالي            

م إضافة إلى أنواع أخرى من الفخار المبكر وقد تكون امتـداد لنـوع              . ق 2000
  .ستويات المبكرة لبورتوهورميكاالفخار الموجود في الم
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ولد في ريتل بفرنسا وقد أظهر في سن مبكرة اهتماماً شديداً بعلوم اآلثار               
سماها الفؤوس  ( م اكتشف فؤوساً يدوية باليولينية       1837وفي عام   . والجيولوجيا

فيل وقد ظهر أول    كينيون بالقرب من اب    –في منشكور وموالن    ) الطوفانية األولى 
وكـان فـي    . م1847كما نشر بحث آخر له عام       . 1841 – 1838بحث له في    

بادئ األمر يعتقد  أن هذه الفؤوس اليدوية قد صنعها الناس الذين كانوا موجودين              
غير أنه تحقق فيما بعد أنه حتى إذا كانت الجداول          ) إنسان الطوفان (أيام الطوفان   

ان اإلنسان الذي صنع األدوات ال بد أنه كان         قد نتجت عن حدوث طوفان واحد ف      
وأنه كان معاصـراً  ) ولذلك سماه إنسان ما قبل الطوفان (موجوداً قبل ذلك الوقت     

  .للحيوانات المنقرضة

ولم يكن بوشية دي برث أول من اكتشف أن أقدم إنسان علـى األرض                
 عنها في   يمكن قياسه بوحدات العصور الجيولوجية، إذ أن هذه الحقيقة قد كشفت          

الواقع قبل ذلك بحوالي نصف قرن غير أنها ظلت مجهولة فعـالً وبـذلك فإنـه           
  .كـان أول من نشر هذا الرأي ووجه أنظار العالم العلمي إليه بصفة عامة

وقد استقبلت األكاديمية الفرنسية هذا البحت استقباالً سيئاً للغاية على أنه           
إال أن الموقف لم يبدأ فـي       . 1854أجريت كشوفات مماثلة في سانت اشيل عام        

التحسن إال بعد ذلك بخمس سنوات عندما قامت مجموعة من العلماء البريطانيين            
بزيارة  مشتركة للموقع، إذ ما أن نشر برث استنتاجاته حتى هاجمتها األكاديمية             
الفرنسية للعلوم على الفور، لكنه تحمل عبء هذه المعارضات ويرجع الفـضل            

االعتراف بأن أصل اإلنسان أقدم بكثير جداً من مجرد األربعـة           إليه أساسياً في    
اآللف سنة حسب االعتقاد والسائد في ذلك الوقت، كما يرجع إليه إلـى خلفائـه               
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الفضل في فتح كل حقل علم اآلثار الباليولينية وعلم الحفريات اللذين يستدل منهما 
  .على تقدير األعمار

ðì×ŒbËìiZ@ @

 توجد بالقرب منها اآلثار الـضخمة للمدينـة         قرية تركية في األناضول     
وتمتد خاتوشاش على كال جـانبي أخـدود        . الحثية الشهيرة المحصنة خاتوشاش   

جبلي وترتفع بانحدار إلى تل ذي قمة مستوية تتوجه آثار القلعة القديمـة التـي               
يسميها األتراك بييكال، وتطل من الناحية الشمالية على واد فسيح مزروع وقـد             

ا الملك الحثي خاتوشيل األول عاصمة له في منتصف القرن الـسادس            جعل منه 
غير أن نمو اإلمبراطورية الحثية تبين أن المدينة األصلية صـغيرة           . م.عشر ق 

م فـي عهـد الملـك       .ويبدو أنه في القرن الرابـع عـشر ق        . جداً لهذا الغرض  
المدينة شوبيلوليوماثر أقيمت تحصينات جديدة على شكل هالل على بعد أكبر من            

 فدان وال تزال بقايـا      300نحو الجنوب وبذلك زادت رقعة المدينة إلى اكثر من          
فقد شيدت األسـوار بكتـل      . هذه الحصون تشعر الزائر بقوتها البنائية الضخمة      

كبيرة من الحجر المركبة بعضها ببعض بدقة بينما ملئت المسافة بـين الجـدار              
وار على سد ترابي وبـرزت منهـا        المزدوج للسور بالدبش وقد أقيمت هذه األس      

ومن الخمس بوابات في السور الجنوبي . أبراج على مسافات متساوية بكل طولها    
كما ذكـر فـي     ) بوابة أبو الهول  (و) أسد(و) محارب(ثالث أطلقت عليها أسماء     

  .النقوش المحفورة التي تزينها

قيم في  ومن أضخم اآلثار الباقية  في المدينة أطالل أكبر معابدها الذي أ           
وسط فناء مستطيل، وأحيط بمجموعة  من المخازن والمستودعات، وثمة أيـضاً            

والمباني األخرى التي أمكن   . بقايا أربعة معابد أصغر شيدت بنفس التخطيط العام       
التعرف عليها من آثار هذه المدينة سلسلتان من المخازن في القلعة وقد ضـمت              
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والتي كانت  .  مطلع القرن  الماضي    إحداهما العشرة آالف لوح التي اكتشفت في      
  .جزءاً من السجالت الملكية وكان لها الفضل األكبر في دراسة تاريخ الحثيين

�ßìiZ@ @

مدينة رومانية تقع عند أقدام فيزوف في إيطاليا يغطيها  الرماد البركاني              
وكانت المدينة  في األصل مركزاً تجاريـاً        . م79نتيجة للثوران الذي حدث في      

، وقد أظهرت دراسة لخطط المدينة كيف نمت الثورة الصغيرة للمستوطن           وميناء
إلـى أن صـارت    . م.األصلي ربما في وقت مبكر، يرجع إلى القرن الثـامن ق          

في عصور اإلمبراطوريـة    )  هكتاراً 65( فداناً   160مدينـة كاملة تبلغ مساحتها     
بـات الالحقـة،    وقد أبانت التنقي  . م1748وعثر على الموقع  في عام       . الرومانية

اكثر من ثلثي المدينة وأهم طور في تاريخ المدينة هو طور استيطان الـسامينين              
م بالتـأثيرات   .م الذي يتميز عند حلول القرن الثالـث  ق         .منذ القرن الخامس ق   

المـسرح  (وال سيما في الميـدان الـرئيس واألبنيـة العامـة            . الهلنستية القوية 
هلنستية  على الرسوم الجدارية في المنـازل        وباستخدام التصاميم ال  ) والحمامات
  .الشخصية

م وصارت مع   . ق 89وقد قام القائد الروماني سوال بمحاضرة بومبي في         
بقية منطقة كاميانيا المحيطة بها تحت سيطرة روما، وشـيدت ضـاحية جديـدة        

إلى جانب المدينة القديمة، وأصبحت المنازل أكثر رومانية        ) مستعمرة عسكرية (
وتم تميز األساليب الرومانية األربعة المستخدمة لزخرفة الجدران        . وبفي األسل 

م أجزاء من المدينة وهذا يعنـي  62الشاخصة في بومبي وقد دمر بركان ثار في   
أنه كان هناك إعادة عمران واسعة النطاق وفق  النمط اإلمبراطوري الرومـاني             

  .قبل الكارثة األخيرة
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  في الفترة الكالسيكية المتأخرة  فـي        Mayaايا  موقع صغير من واقع م      
 علـى طـول   yaxchilanمن ياخجيالن ) كلم40( ميال   25والية جياياز حوالي    

شبكة تصريف نهر أزوما سينتا ويشتهر بالرسوم المتعددة األلوان  الفريدة علـى            
. الجدران والسقوف المقببة لبناية صغيرة مؤلفة من ثالث حجرات ال تزال باقية           

فهـي  . ه الجداريات من أكثر الصور اكتماالً التي تقدم وصفاً حياً لحياة مايا           وهذ
تظهر حشداً من النبالء واقفين أمام حاكم، الذي يقوم بدوره بعرض طفل لهـم،               

وهناك مشهد سلب ورقـص     ) أو العبيد (ومشهداً للمعركة اتهام، وتعذيب السجناء      
فـي أغطيـة رأس رائعـة    حول ما يبدو أنه مذبحة بشرية وأوركسترا منظمـة   

إن هذه الرسوم النـادرة     . تعـزف على تشكيلة من اآلالت الهوائية وآالت النقر       
تتيح لنا بيانات اثنوغرافية نفسية ومعلومات دقيقة عن التركيب االجتماعي لمايـا      

  .وطـراز الملبس وأنواع المواكب االحتفالية والنشاطات اليومية

@wãìi–Úìm@Z@ @

نهر كانبورى في تايالند على بعد حوالي أربعـين         في هذا الموقع  على        
ميالً من بانكوك كشف عن أساسات لعدد من األبنية وتماثيل بوذا فـي أسـلوب               
جويتا، وأيضاً على تمثال برونز لبوذا قيل إنه ينتمي لمدرسة أمارافاني ربما بين             

خ،  القرنين الثاني والرابع الميالدي، ولكنه قد يكون متأخراً عـن ذلـك التـاري              
وتماثيل مبكرة مشابهة متأثرة بالفن الهندي قد وجدت أيضاً في مسى تب علـى              

كمـا  . نهر تام ماك وتؤرخ فيما يحتمل بين القرنين الخامس والسادس الميالدي          
 توك مصباح برونز روماني وصف بأنه من النوع الهرقلي  -وجد أيضاً في بونج   

 عن ذلك، وربما يكون قد وصل       من القرن الثاني الميالدي ولكنه قد يكون متأخراً       
تايالند كصادر ثانوي من الهند، وال يستبعد أن تكون البعثة المشهورة إلى الصين        
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أو البعثة التي أطلقت على نفسها      . م120من موسيقيين ومشعوذين من روما في       
قد تركت هـذا المـصباح       . م166البعثة الرومانية من ماركوس اوراليوس عام       

  .دليالً على مرورها

æìn†�iZ@ @

يوجد ) حجر القارب (و) حجر الراية (مثقال حجري مصقول يدعى كذلك        
ــديم   ــد الق ــضارة التقلي ــي ح ) م. قArchaictradition) 8000- 1000ف

ولعلها .  ألمريكا الشمالية  -والحضارات األخرى الالحقة  في ايسترف وود النغد       
وتتضمن األشـكال   كانت ترتبط بعصي الرمي أو االتالت لزيادة  الوزن والرفع           

 والقوارب وأشكال أشبه بالراية، ولعـل       - الطيور -)لبيردستون(-المتميزة جداً   
حجارة القوارب كانت تربط بعصي الرمي في حين كانت حجـارة الرايـة ذات              

  .مقابض

òãîiZ@ @

كانت بيزنطة أصالً مستعمرة إغريقية على مدخل البحر األسود حيـث             
ية نموذجية  وتعود أهم البقايا اآلثرية إلى الفترة شيدت عليها بعد ذلك مدينة رومان

لتـصبح العاصـمة    ) القـسطنطينية (الرومانية المتأخرة حيث أعيـد تـسميتها        
  .اإلمبراطورية لقسطنطين

. وتقع بقايا العصر اإلمبراطوري جنوب مركز المدينة اإلغريقية السابقة          
روما ذاتها التي بناها    إن أسوارها التي تعطي المدينة مساحة أعظم من تلك التي ل          

لهي من بين أفضل الحصون القديمة الباقية في ) م450-408(تيودوسيوس الثاني 
أي مكان كما يعرف هناك كذلك عدد من كنائس القرن الرابع من بينهـا كنيـسة      

وكنيسة ايرين والكنيسة العظمى التي أصبحت فيما بعد أيـا          . قسطنطين الرسوليه 
  .تينيان في القرن السادسصوفيا كما أعاد بناءها جوس
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م عندما قـام قـسطنطين األول بنقـل         330حضارة يمكن أن تعود إلى        
  التـي سـميت فيمـا بعـد          Byzantiumعاصمة اإلمبراطورية إلى بيزنطة     

 1453وقد سقطت اإلمبراطورية عندما احتل األتراك المدينة في عام          . باسطنبول
فنية ظل قائماً في اليونان والبلقان وروسيا إلـى   لكن تأثير اسطنبول من الناحية ال     

وقبل منتصف القـرن الخامس فإن حضارة بيزنطيـة ال         . وقت طويل فيما بعد   
 565-527لكن تحت حكم جـستينيان األول       . تكاد تميز عن الحضارة الرومانية    

ازدهرت إلى حضارة متميزة وهي مدينة بذلك إلى كل من التقليـدين الـشرقي              
 أظهر البالط التألق والتعقيد السياسي والمكابد والطقوس الدقيقة وقد وقد. والغربي

انتشر التأثير البيزنطي خارج نطاق مركزه في آسيا الصغرى واليونان والبلقان           
  .الغربية إلى أن وصل إلى أوروبا الغربية وآسيا

وكانت بيزنطية أساساً دولة نصرانية احتفظت بديانتها على الرغم مـن           
إلسالمية في فلسطين وسوريا وأفريقيا الشمالية من خـالل  القـرنين            الفتوحات ا 

السادس والـسابع للمـيالد فاحتفظـت بالقـانون واآلداب الرومانيـة والثقافـة             
 أدى إلى وصول كثيـر      1453اإلغريقيـة، كما أن سقوط القسطنطينية في عام        

كية التي  من المخطوطات إلى الغرب مما أعطى زخماً ألحياء المعرفة   الكالسي           
ارتبطت بعصر النهضة، وفي أثناء فترة العصور الوسطى كانت القـسطنطينية           
حلقة وصل بين الشرق والغرب تنتج السلع الترفيهية وتؤثر على أساليب الفـن             
وعبر مسافات طويلة تصل إلى إنكلترا واسكندنافيا، وكانت تعرف في أوروبـا            

  .العظيمة  أي المدينة Mikelgaardeالشمالية مايكلكارد  
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على الرغم من أنه قـد      (ولم تبق أية منازل خاصة من الفترة البيزنطية         
أشير إلى أن بعض البنايات التي تستخدم كمخازن على ضفاف القرن الذهبي في             
القسطنطينية هي من البنايات البيزنطية المتأخرة والهيكل المدني الوحيد البـاقي           

بيت جوستنيان الذي يعود إلى      (على سطح األرض في القسطنطينية هو ما يسمى       
ومن القصور الباقية التي شيدت أل باطرة الباليولون يعرف         . القرن الثامن للميالد  

الذي يسبقه قدماً  كان قد نقب جزئياً ووجد ) القصر العظيم(و) تكفور سراي(اآلن 
وكانـت  . أنه قد آل إلى سقوط ال يمكن معه ترميمه بحلول القرن الثاني عـشر             

قريباً حصناً منيعاً يتعذر اختراقه واحتلت في العصور الوسـطى مـرة            بيزنطة ت 
م بيد أن الدفاعات مع ذلك لـم تكـن          1204واحدة فقط من قبل الالتين  في عام         

وافية إذا ما قورنت بتلك للعالم اإلسالمي على الرغم مـن أن أسـوار المدينـة                 
لتحل محل األسـوار    (التـي بناها تيودوسيوس الثاني في القرن الخامس للميالد         

ال تزال قائمة مع العديد من الترميمات المتأخرة كما شيدت          ) السابقة لقسطنطين   
التي تعود إلى القرن الخامس للميالد على غرار مدخل النصر          ) البوابـة الذهبية (

حسب أقواس النصر الرومانية كي تكون بمثابة عمل دفاعي وكان نظام إسـالة             
  .للماء معقداً ومتطوراً

والفـن البيزنطـي    . يأتي أعظم إسهام بيزنطي في مجال العمارة والفن       و
ورسـالته  ) متعلق بشكل الكتابة الهيروغلوفية لكنه أبـسط منهـا       (شكلي وهيري   

وقدا أتقن المعماريون البيزنطيون القبة كما اسـتعاروا مـن كـل مـن              . روحية
ذي بلغ أوجـه فـي   الرومان واإليرانيين تقاليد البناء لتطوير األسلوب المتميز  ال 

ومن الكنائس البيزنطية الكبيرة    ) م537-532(في القسطنطينية   ) آياصوفيا(بناية  
وكلتاهما فـي   ) م532(كنيسة القديس سيرجيوس وكنيسة القديس آيرين       : األخرى

  .القسطنطينية وكنيسة القديس يوحنا في الفيسوس
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وقد انحدرت  ولعل األعمال الفسيفسائية تمثل قمة إنجاز الفن البيزنطي،           
الفسيفساء البيزنطية من الفسيفساء الرومانية، لكنهـا كانـت تـستخدم لزخرفـة        

وكان نطاق المواد المستخدمة للقطـع      . الجدران والسقوف أكثر من األرضيات      
وقد أعطى الزجاج  المذهب خاصة تأثيراً فخماً للخلفيات ولـم           . الصغيرة أعظم 

ينية إال أن بعضاً من أفضلها موجود في        يبق من الفسيفساء إال القليل في القسطنط      
رافينا بإيطاليا حيث بلغت أوجها في زمن جوستينيان، وأشهر األعمال الفسيفسائية 

من رافينا هي تلك الموجودة في كل من كنيسة القديس أبولينير والقديس فيتـال               
والعاجيات هي األخرى مشهورة وتتضمن العاجيات البارزة عاجية أياريريني في          

حف اللوفر بباريس  وفيرولي كاسكست في متحف فكتوريا والبرت بلندن ومن            مت
بين الفنون الصغرى اللوحات النسيجية المزدانة بالصور التي وصلت إلى أوروبا           

ومن الجدير بالمالحظـة أيـضاً      . وتأتي إحدى أفضلها من قبرشارلمان في آشن      
ن ستن هو بـإنكلترا     التي عثر على بعض منها في مقبرة السف       (األعمال الفضية   

والفخار الذي غالباً ما كان يزجج وقد وصلت إلينا كذلك المينا واألعمال المعدنية             
  .الزخرفية األخرى

µäîiZ@ @

مدينة بينين في جنوبي ناجيريا، واحدة من أكثر المواقع المعروفة شهرة             
ـ             ين في إفريقيا بسبب األدوات المعدنية الرائعة التي أنتجها حرفيو آيـدو المحلي

والتي وضعت أمام أنظار العالم الغربي عند نهاية القرن الخامس عشر للمـيالد             
بواسطة التوسع البحري البرتغالي على الرغم من أن ندرة البرونزيات قد عرف            

 سنة فإن معرفتنا بالمجتمع الذي أنتجها واقتصاده الضمني محدود          400ألكثر من   
، وال منـشأ المـواد األوليـة        جداً فال يزال ال يعرف متى بدأ صـب البرونـز          

الضرورية فمن المعروف أنه ال يمكن عمل البرونـز مـن دون النحـاس، وأن       
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القصدير ليس موجوداً في جنوب نيجيريا، فال بد لبينين إذن من أن تكـون قـد                
  .انشغلت بتجارة أجنبية واسعة في وقت مبكر

نظامهـا  ويوحي التقليد الشفوي أن شعوب أيدو في بينين كانت قد أقامت         
السياسي المتميز، وعادتها قبل القرن الرابع للميالد، كما أن الـشواهد اآلثاريـة             

.  لم يعمل في بينين إال خمسة آثـاريين        1977وحتى عام   . المحدودة ال تفند هذا   
إن بدايات التعاقب اآلثاري المبنية على . 1954وقد نفذ أول تنقيب علمي في عام  

بوساطة فحـص الكـاربون المـشع واألشـياء         نظام الطبقات وتحديد التاريخ       
وتوحي أنه بحلول القرن الثالـث  . المستوردة ذات األصل األوروبي متوفرة اآلن   

عشر للميالد كان هناك مسبقاً استيطان ال يستهان به في بينين على الرغم من أن           
  .م في األقل. سنة ق3000المنطقة كلها البد أنها كانت قد استوطنت منذ 

ت التنقيبات األخيرة مجموعة كبيرة مـن الفخاريـات التـي           كذلك أتاح   
والـى  . يمكـن أن تستخدم في المستقبل قاعدة لتحديد تاريخ مواد آثارية أخرى          

جانب الفخار كانت التنقيبات قد أسفرت عـن أعـداد كبيـرة مـن الخـرزات                
البرونزيـة المعمولة من المعدن إلى جانب قطع من قماش القطن الذي ربما كان             

  . صنع محلي أيضاًمن

وكانت تستخدم  طريقة الشمع المفقود  في صب المعادن لصنع األدوات            
البرونزية المشهورة ولعلها دخلت إلى بينين من دولة آيف المجاورة االقل منهـا             

وبسبب صعوبة الحـصول    . وكان صب البرونز قبيل وصول البرتغاليين     . شهرة
الـرؤوس المنحوتـة لألضـرحة      على المواد الخام الضرورية حيث كانت تنتج        

الملكية بيد أن وصول البرتغاليين زاد من توفر النحاس والنحاس األصفر بشكل            
كبير بحيث ازداد إنتاج المواد من البرونز المسبوك وفي الوقت نفسه تم إدخـال              
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ولكنه ليس هناك على آية حال شـك فـي أن           . العناصر الرئيسة غير األفريقية   
  .يث األصل ذات اإللهام ومهارة المحليينالبرونز فبي بينين من ح
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تعد تاكسيال ألسباب مختلفة أشهر مدن الهند القديمة وتقع على ما كـان               
منذ األزمنة األخمينية  فصاعدا الطريق الرئيس إلى شمال الهند، وتبعـد نحـو              

ار وكانت تنافس بوشكاالواني كالمدينة الرئيسة في قنده. أربعين ميالً شرقي السند
المركز للعلـوم   ) الجاتاكاس(في  . وقد ذكرت تاكشاسيال، وهذا هو االسم الهندي      

ورغم أنها تذكر في الحديث عادة بأنها جامعة إال أن الدراسة بهـا البـد أنهـا                 
كـانت على النمط المتبع في مدارس الفالسفة اإلغريق أي مجموعات من الطلبة            

صفتها المدينة التـي يعـيش فيهـا        تتنافس وكان الشبان يترددون على المدينة ب      
الحكمـاء حيث ينشرون علمهم، ويظن أن بانيتي النحوي السنسكريني العظيم قد           

  .التحق بهذه الفصول

 500حوالي  (ويظهر أن بوكو ساني ملك تاكشاسال ومعاصر لبيمبيسارا         
كانت شخصيته تاريخية في تلك المدينة وأشوكا عندما كـان وليـاً للعهـد             ) م.ق

وه بندوسار إلخضاع ثورة نشبت هناك كما توقف فـي هـذه المدينـة              أرسله أب 
اإلسكندر األكبر أثناء غزوه للهند ليريح جيشه ويستقبل رسل القبائل ورغم أنهـا         

 اغريقيين  –م ضمن مملكة تابعة لملوك هنود       . ق 75 و   175قد ضمت بين عام     
وعنـدما كانـت   . مختلفين إال أن سمتها لم تتغير إال تغيراً بسيطاً تحت حكمهـم          

خاضعة للقرنين قرنتها األسطورة بزيادة سانت توما الرسول بدعوة من جونـد            
ومن الواضح أن   . وفرنيس وبزيارة أبولونيوس من بلدة تيانا بدعوة من فراوتيس        

وأطالل ثالث مدن   . الروايـة قرنت أسماء كثير من الرجال المشهورين بتاكسال       
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وأقدم هذه  . م500م إلى   . ق 420 حوالي   وأديرة عديدة تغطي تاريخ تاكسيالن من     
. المواقع هو المعروف باسم تل بهيـر وتنقـسم آثـاره إلـى أربعـة مراحـل                

ومن الواضح أنها تتداخل . م.ق70– 200 حوالي –والمرحلتـان األخيرتان منها 
مع المراحل الثالثة األولى للمدينة الجديدة المجاورة التـي تعـرف اآلن باسـم              

ف يؤيد هذا االستنتاج، وخبيئات محتوية على عملة خاصة         وكل ما اكتش  . سركاب
بفيليب أريديوس المقدوني وديودتوس الثاني من بأكثيريا وجدت في تـل بهيـر             

م عندما  .ق170ضمن مجموعة أثرية توصي بانتهاء هذه المراحل الثالثة حوالي          
كان الجنود اإلغريق قد حظوا بمركز على السند وقد وسع أزيس األول سركاب             

م وأضحت ساكا باهالوي مدينة لها بعض الحجم والثروة       . ق 55وحصنها حوالي   
وأخيراً  وقعت في يد قبيلة أخرى من أواسط آسـيا هـي الكوشـان               . واألهمية

والطبقات الثالثة العليا مـن السبع طبقات األثرية وهي في معظمهـا كوشـانية             
 ذلـك التـاريخ     م وفي وقت مبكر ما قبل     100تصل بحياة المدينة حتى حوالـي      

تأسست مدينة جديدة محصنة تقريباً في سرسوخ ربما أسسها ريماكادفيسيس قبل           
  .نهاية حكمه

وبالقرب من هذه المدن يقوم معبد جانديال وهو مبنى غامض له سـمات       
إغريقية منها عمودان أيونيان وأشنويا ذراما وأجيكا وهي تحفة بوذيـة ضـخمة             

موهرا مورادو الفنية بالنقش البـديع وهـذه        وأديره  . محيط بها ديز وديرجوليان   
المجموعة كلها قد انتهت فعالً بالتدمير إبان غزو قبائل الهون البـيض حـوالي              

وأعمال التنقيب الواسعة التي قام بها سيرجون مارشال قد كـشفت عـن             . م460
جواهر وأدوات منزلية تساعد على إماطة اللثـام عـن          . عدد ضخم من األشياء   

  .حياة في تاكسيال القديمةنواحي نشاط ال
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تقع التاميرا في إقليم ساتتاندر بشمال إسبانيا وهي أشهر بل فـي كثيـر              
وقد اكتشفت الرسومات . مـن الوجوه أهم كهف ملون من العصر الحجري القديم  

ولو أنه لم يعترف بصفة عامة      . م1879الملونة كلها في قطاع واحد بالكهف عام        
  .1902م بأصالتها حتى عا

إذ يقع هذا الكهف في حافة هـضبة        ) المنظر العالي (ويعني اسم التاميرا    
في منطقة األحجار الجيرية التي تقع بين البحر وجبال بيكوس دي أوروبا التـي              
تقع نحو الغرب على امتداد سلسلة جبال بيرنية وفـي اليـوم الـصحو يمكـن                

 القديم وخـصوصاً    مشاهـدة الجبال من الكهف وفي خالل كل العصر الحجري        
في مراحله األخيرة كان الجو في منطقة التاميرا أقل قسوة منـه فـي منـاطق                
السهول أو في هضاب فرنسا كما توافر صيد الحيوانات في البر وصيد األسماك             

وكانت كل الظـروف مالئمـة الزدهـار حـضارة          . من األنهار وخليج بسكاي   
  .بالبولينية

 أدت بعض التحركـات فـي       1868ففي عام   . ولكشف هذا الكهف قصة   
 زار معرض باريس أحـد      1878وفي عام   . التربة والصخر إلى ظهور المدخل    

مالك األرض من هواة اآلثار ممن كانوا يعيشون بالمناطق المجـاورة للكهـف             
وقد شمل معرض باريس المكتشفات األثريـة       . هـو دون مارسيلينودي سوتوال   

ما حواه المعرض مـن شـواهد مـن         الجديدة في فرنسا واسترعى انتباهه منها       
حضارات الصيد المبكرة على األخص اآلالت واألسلحة المصنوعة من الحجـر           
التي وجدت في المآوي الصخرية في دوردون وقد دلت هذه اآلثار علـى أبعـاد       
جديدة في تاريخ اإلنسان فلما عاد دون مارسيلينو إلى موطنـه اإلقليمـي بـدأ                
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  بنظرة فاحصة وشغف     -ناك عدد وافر منها     وكان ه -يجـوب الكهوف المحلية    
  .جديد

وكان دون مارسيلينو قد زاد كهف التاميرا زيارة عـابرة دون تـدقيق               
 قبل زيارته لمعرض باريس ورأى فيه رسومات بخطوط سـوداء           1875عـام  

لكنها لم تثر في نفسه انتباها في ذلك الوقت بأنها من عصر ما قبل التـاريخ أو                 
صة غير أنه عندما عاد من باريس بدأ في إزالة األثرية التـي             بأن لها أهمية خا   

ولو أن تقارير اكتشاف الصور الملونة بـالكهف لهـا          . كانت تمالً مدخل الكهف   
طابع أسطوري غير أنه يبدو مؤكداً أنه بينما كان دون مارسيلينو يقوم بالتنقيـب              

 وإذ ظنت   كانت معه ابنته الصغيرة وكانت تجلس تحت سقف من الحجر الجيري          
أنها رأت ثيرانا ملونة على األجزاء البارزة من الصخر فوق رأسها وهي تصيح             

 وهي حيوانات يخشاها الطفل اإلسـباني       - ثيران –أي ثيران   ) تورسوا تورسوا (
وقد وصف والدها الصور في مقال سماه مذكرات مختصرة عن بعض أشياء من             

 وذكر فيه اعتقاده بأن     1880م  عصر ما قبل التاريخ في إقليم مانتاندر ونشره عا        
الصور الملونة البد وأن تكون معاصرة لألدوات التي عثر عليهـا فـي مـدخل        

  .الكهف

والحيوانات التي على شكل ثيران هي في الواقع مـن نـوع البيـزون              
الملون بعدة ألوان ويغلب فيها التلوين بـالمغرة الحمـراء مـع            ) الثـور البري (

وكان البيزون حيوان الصيد الرئيس فـي       . نيز األسود التظليل بثاني اوكسيد المنغ   
الممر الساحلي الرطب الزاخر بالغابات أسفل الجبال وقد صورت بالكهف أيضاً           
حيوانات قليلة أخرى منها غزالة حمراء خنزير بري في شكل طبيعـي وهمـا              
نوعان آخران من حيوانات مناطق الغابات الرطبة وقد أصبحت التـاميرا أمـراً         

 بل سراً غامضاً لفترة وجيزة ولم تكن اآلراء في بادئ األمر تـستند إلـى       عجيباً
وصدت معظم األثرين باليونتولوجيا فرنسياً معروفاً أذاع تقريراً بأن         . أدلة كافية 
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هذه الصـور الملونة ليست من العصر البـاليوليني  وال حتـى مـن العـصر                
ن،  وفرق الجيش الروماني     النيوليني، ونسبها على اختالف أنواعها إلى طلبة الف       

بل أن دون مارسيلينودي سوتوال نفسه شك في أن تكون يد فنـان حديثـه قـد                 
ومـات  . صورتها تقليداً للقدم وبالتالي تردد في إذاعتها وتقديمها لجمهور العلماء         

  .دون مارسيلينو قبل أن تثبت اكتشافات الحقة صحة آرائه واستنتاجاته األصلية

بير صور التاميرا  حتى السنوات األخيرة من القـرن          وقد أهملت إلى حد ك      
 رسومات لحيوانات الشـك فـي أنهـا         1895ثم وجدت في عام     . التاسع عشر 

) المـوث (ترجـع إلى العصر الباليوليني  عندما فتح وحفر الكهـف الفرنـسي           
 وتتابعت االكتشافات بعـد ذلـك بـسرعة        Leseyziesخارج منطقـة ليزايزي    

 صور ملونة لحيوان البيـزون      1897وال وجدت في عام     ففي كهف مارس  . كبيرة
 في كهف فونت دي جوم علـى الـصور الـشهيرة ذات             1901كما كشف عام    

غير أن هـذه الـصور قـد        (األلوان الحية لحيوانات الرنة والمامون والبيزون       
ولقد دفعت هذه االكتشافات كال من اآلثاريين  أميل         ). أصبحت اآلن باهتـة جداً   

 المدرسة القديمة وهنري بربي من المدرسة الحديثة إلـى زيـارة            كارنيالك من 
وقد تحققا من عمر وطبيعة الصور الملونة التـي         1901التاميرا وكان ذلك عام     

  .انتشرت على السقف المنخفض للكهف

وقد تكاثرت في كهف التاميرا صور الحيوانات على مر العصور غيـر            
 ترجع إلـى  -ع ضحل من الكهفوهي الموجودة في قطا-أن أبدع هذه الصور،     

العصر المادليني وتنتمي إلى آخر مرحلة من مراحـل فـن صـيادي العـصر               
الحجري القديم وهذه المرحلة هي اضمن وأتقن مراحل هذا الفن ولو أنها ليـست       
اكثر حيوية، وأبقار البينرون وثيرانها ملونة هنا فوق رسومات تمهيدية أي بعـد             

  .على حذبات بارزة في الحجر الجيريتخططيها أوالً بخطوط محفورة 
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وان كانت توجد في كل من اسبانيا وفرنسا مواقع كهوف اكثر فطريـة             
واكثر جماالً وتوجد من العصر الباليوليني رسومات وصور ملونة اكثر حيويـة            
إال أن التاميرا ستظل تتميز عنها بتفوقها من الناحية التاريخية، وقد ساعدت كثيرا 

وليس هناك بين الكهوف الملونة التي . ن تقدم حضارة اإلنسانفي تطور اآلراء ع
-كشف عنها حتى اآلن من منافس للكهوف التاميرا في غناء فـي العـصور و               

  .األلوان سوى كهف السكو
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يعد فحص الكاربون المشع بالنسبة لعلماء اآلثار أهم نتيجة مـن نتـائج                
 1946وقد تم تطبيق تحديد التاريخ بهذا األسلوب ألول مرة في عام            . علوم الذرة 

ويحتوي الكاربون  على عدد من النظـائر        . عالم الفيزياء األمريكي ويالردلببي   
يستخدم لتحديـد  . أو الكاربون المشع) 14(المشعة التي يكون واحد منها كاربون    

وية العليا بوساطة أشـعة     التاريخ وينتج هذا النوع من الكاربون في الطبقات الج        
عندئـذ تمـتص    . كونية ويتأكسد إلى ثاني اوكسيد الكاربون غير المشع في الجو         

 في عملية التمثيل الضوئي ثاني أوكسيد الكـاربون فيـدخل          14النباتات كاربون   
عندئذ في كل المواد الحية وعليه فهو موجود في كل المواد العضوية التي فـي               

نها ال تمتص أية مواد عضوية أو كاربون جديـد بعـد     اإلمكان تحديد تاريخها أل   
وهكذا فباإلمكان مقارنة كميـة     . مماتها حيث تبدأ نظائر الكاربون المشع بالتفسخ      

الكاربون المشع الباقية في نموذج مع نسبته الثابتة في كاربون مادة حيـة بعـد               
النـصف  و) النصفي الحيـاة  (ويتم تقدير عمر التفسخ بـ      . االنبعاثات االشعاعية 

 يمثـل الـزمن الـذي يـستغرقه         4 ± 5730الرقم المستخدم عادة هو     (األول  
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 B pللتـواريخ عـادة ب   .  للتفسخ وهو نصف الكمية األصـلية 14كـاربون 
  .م1920  أي قبل الحاضر هو before the presentباإلنكليزية حيث تعني 

ون ويعد الخشب افضل المواد التي يمكن تحديد تاريخها بفحص الكـارب             
ويفضل أن يكون على هيئة الفحـم النبـاتي الـذي ال يتغيـر تركيبـه                (المشع  

وفـي اإلمكـان    . والحبوب والشعير والنسيج والجلد   ) الكيمـاوي خالل الترسب  
استخدام العظـام وقرون الوعل إال أنها غالباً ما تكون ملوثة بالتراب الذي حولها 

في عادة غرامات قليلـة مـن       وتك. حيث هناك احتمال امتصاصها كاربونا جديداً     
 إال إذا كان النمـوذج      14مادة عضوية ألغراض تحديد التاريخ بطريقة كاربون        

) مثالُ العظام أو قرون الوعل غير المتفحمة(يحتوي على نسبة قليلة من الكاربون 
  .غرام100عندئذ يحتاج إلى 

ومن المعروف في الوقت الحاضر أنه قد طرأ في الماضي تذبذب فـي                
، ومن المحتمل أن يرجع السبب في ذلك إلى تغيـرات           14ل إنتاج الكاربون    معد

في المجال المغناطيسي لألرض الذي ربما يكون قد أثر علـى كميـة اإلشـعاع        
الكوني التي تصل إلى جو األرض، ومن المحتمل أن تكون قد طرأت على حجم              

ميات كبيرة مـن    خزين تبادل الكاربون مثالً خالل الفترة الجليدية عندما كانت ك         
وقد قلل حرق الوقود المستخرج من باطن       . الكاربون محصورة في الماء المتجمد    

األرض منذ الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر من اإلشعاعية فـي كميـة              
الكربون في الجو، بينما أفحمت تجارب األسلحة النووية  منذ الحـرب العالميـة        

لذلك يجب أن يسمح التاريخ الـدقيق،       . مشعالثانية، إضافة كميات من الكربون ال     
بوساطة اإلشعاع الكربوني لهذه الحاالت الشاذة، بحيث تتفق سنوات الكـاربون           

  .المشع مع سنوات التقويم
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وقد أثبت أسلوب تحديد التواريخ باستخدام لحاء األشـجار أو التـاريخ               
. لمتـأخرة  ا 14–بواسطة حلقات األشجار مكانته  في تصحيح تواريخ الكاربون          

فعندما تقارن تواريخ الكاربون المشع مع مادة ذات تاريخ مستقل مثالً من عهـد              
 أقـل  14–السالالت المصرية تحصل هناك تعارضات فتظهر تواريخ كـاربون    

 لهذا تم استخدام لحاء األشجار لتـصحيح        –بعض الشيء من التقاويم التاريخية      
 تتوفر لها أية تقـاويم تاريخيـة        تواريخ الكاربون المشع لبعض النماذج التي ال      

السيما صنوبر برسليكون الذي ينمو إلى ارتفاعات عالية في جبـال كاليفورينـا             
 غالباً الالف السنين نتيجـة لظـروف بيئيـة غيـر            –ويعيش لمدة طويلة جداً     

اعتياديـة وفي اإلمكان تحديد تواريخ من هذه األشجار باستخدام لحاء الشجر أو            
ن ثم يتم حساب االختالف بينهما، حيث يزداد حجم الفجوة بين الكاربون المشع وم

التواريخ الزمنية وتواريخ الكاربون المشع بازدياد عمر النموذج المـراد تحديـد         
 مع تواريخ لحاء شـجر      14 –ولم تلق عملية معايرة تواريخ الكاربون       .  تاريخه

ريقـة  صنوبر برسليكون قبوال على المستوى العالمي مـن قبـل مـستخدمي ط            
  .الكاربون المشع

Šbqa@áÜÇ@À@„íŠbnÛa@‡í‡¥Z@ @

إن واحد من األعمال العظيمة لعلماء اآلثار هو إقامة المقاييس الزمنيـة               
علـى العكـس مـن      . إلتاحة قاعدة راسخة للتفسير وبسبب هذا     )   علم األزمنة (

اد التي المؤرخين الذين ينطلقون من دقائق وثائق، فإن اآلثاريين قلما يعملون بالمو
يمكن تأرخيها مباشرة بدقة وبأقل من المشاكل ولما كانت األدلة  عـن ماضـي               
اإلنسان من المصادر اآلثارية على درجة كبيرة من النقص، فـإن االكتـشافات             
الجديدة تجبر باستمرار إعادة النظر في التسلسالت الزمنية التي قد أقيمـت بعـد    

  .ل المواد المعروفةبذل الكثير من الجهد والعمل المضني لتحلي
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وقد استنبط اآلثاريون عدداً من الطرق مـن أجـل الترتيـب الزمنـي              
والتسلـسل  ) تابولوجيـا (للمصنوعات القديمة مثل علـم النمـاذج الشخـصية          

وقد برهن تطور العديد من     . والتاريخ التعارضي عن طريق الترابط    . والتراصف
جد فيها أن هبه عظيمة لعلم      الطرق العلمية لتأرخة المصنوعات والودائع التي تو      

  .اآلثار على الرغم من التعقيدات التي تبرز بين حين وآخر

إن تأثير طرق كهذه على دراسة ما قبل التاريخ مثل التأرخة بوسـاطة             
  وعلم التسلـسل الزمنـي   RADIOCARBON DATINGإشعاع الكربون 
  قد بات أعظم من مجرد جعل DEDROCHRONOLOHY لحلقات األشجار

إن تطبيق هذا العقد بـأن      . رخة صحيحة والتقليل من التخمين إلى أقصى حد       التأ
أوروبا عصور ما قبل التاريخ المتأخر كانت تعتمد اعتماداً أقل بكثير في تطورها 

كما أدى كـذلك إلـى      . االجتماعي والفني على بواعث حضارات الشرق األدنى      
ي تاريخ أقدم في أوروبـا      إظهار أن العمارة الدفينة التذكارية كانت قد تطورت ف        

  .الغربية مما هو عليه في الشرق األدنى

ويعتمد النابيولوجيا على دراسة وتصنيف المصنوعات بحسب تصميمها        
فعن طريق مقارنة المصنوعات المتشابهة مع بعضها يمكن جمعها في مجـاميع            

) مورنولوجيـا (سوية وتصنيفها إلى أنواع، ويدعى هنا اإلجراء بعلـم الـشكل            
وغالباً ما تؤدي مقارنـة األنـواع المتـشابهة         ) تاكسونومي(تصنيف العلمي     وال

بدورها إلى تحديد سلسلة نوع ما في ترتيب خطي بسيط  نوعاً ما وهذا يعـرف                
بالسلسلة النوعية إن دراسة المسافات التي توجد فيها األشياء من األنـواع التـي    

م األشكال من الناحية النوعية تشكل السالسل النوعية تمكن اآلثارين من تحديد أقد   
وقد طُـورت فـي   . أي منها هي المتأخرة أكثر وهذا هو جوهر الطريقة النوعية     

وقد كـان   . القرن التاسع عشر من قبل عالم اآلثار السويدي  أوسكار موننيلوس          
نجاحه في تطبيق هذه الطريقة على دراسة المصنوعات األوروبية ما قبل التاريخ   
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نيفه يشكل حتى اآلن أساس الكثير من األعمال التي تجـري       بحيث بات نظام تص   
  .اليوم بعد أن مر أكثر من قرن على إيجاده

أما طريقة التسلسل فقد صممت من قبل عالم المصريات سـير فلنـدوز             
في دراسته وترتيبـه الزمنـي      .  في أواخر القرن التاسع عشر     PETRIEبتري  

سلسل الذي أهمله اآلثاريون طويالً     وقد بات الت  . لقبور ما قبل السالالت في مصر     
يطبق بصورة واسعة في العقود القليلة الماضية وال سيما نتيجة لتطور الحاسبات            
األلكترونية التي تسهل بشكل عظيم تطبيق هذه الطريقة وتعتمد الطريقـة علـى             

من المصنوعات في مجاميع األشياء المدفونـة       ) التجمعات(ترتيب اللقى المغلفة    
أو المرتبطة بعضها ببعض في الطبقات اآلثارية       ) بور أو كنوز مثالً   في ق (سوية  

وتشبه هذه الطريقة من حيث الجـوهر طريقـة         . في مواقع المستوطنات القديمة   
تصنيف األنواع، على أن مجاميع كاملة من المصنوعات ترتب فـي سلـسالت             

ـ      . زمنية بدالً من األشياء الفردية     صورة وتطبيق هذه الطريقة أصعب ويتطلب ب
عامة مساعدة الحاسبات اإللكترونية، طالما أن التحليل يتطلب بـصورة عامـة            
مساعدة الحاسبات اإللكترونية طالما ان التحليل يتطلب مقارنة ربما المئات مـن            
المجاميع  كل واحدة تحتوي على عشرات األنواع من المواد اآلثاريـة، األمـر              

 يحققها إال الحاسب اإللكترونـي      الذي يؤدي إلى رقم ضخم ذي تبديالت كبيره ال        
  .في فترة زمنية معقولة

ïuìÛë�jÛa@ÝîÜznÛa@@@Z@ @

إن استخدام الحجر مادة أولية رئيسة لصناعة األدوات ووسـيلة وحيـدة            
تقريباً للقطع في العصر الحجري، يعني أنه متوفر بكثرة للدراسـة مـن قبـل               

ز، ألنه سيؤثر على نمط     اآلثاريين وثمة أهمية بالغة للمصدر الذي يأتي منه الحج        
التجارة أو المسالك التي كان يطرقها الصيادون في األزمنة المبكرة في دورتهـم          
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ومن الصعوبة التميز بين األنواع المختلفة      . الموسمية أو استيطانهم ألرض جديدة    
ولهـذا  . لحجر الصوان الذي كان من أكثر المواد األولية شيوعاً فـي أوروبـا            

أساليب عصرية في تحليل األثر والدراسات المجهرية وقد        الغرض تستخدم اآلن    
استخدم الحجر األوبسيدي وهو زجاج بركاني نادر، يوجد فـي منطقـة البحـر              
المتوسط على نطاق واسع في التجارة في العصر الحجري الحديث وأحياناً قبـل             
ذلك وقد  تم التوصل إلى نتائج عديدة عي التميز بين أنواع الحجر األوبـسيدي               
المختلفة من مصادر عديدة، وهكذا أصبح باإلمكـان إعـادة تركيـب األنمـاط              

  .التجارية

وقد جرى أكثر أنواع التحاليل البترولوجيـة شـيوعاً علـى الفـؤوس             
المصقولة فباإلمكان انتزاع شرائح صغيرة بواسطة النشر، ومن ثم يقوم علمـاء            

مل فؤوس عديدة، حيث البترولوجيا بدراستها ونتيجة لهذه الوسيلة تم تشخيص معا
  .كانت تعد األحجار الكبيرة للنقل في بريطانيا وقد تم كذلك اقتفاء أثر توزيعها

ïã‡È¾a@ÝîÜznÛaZ@ @

كان علماء اآلثار مدركين بأن اإلنسان ما قبل التاريخ كان قـد اسـتخدم             
حتى في بدايات القرن التاسع عشر      .  النحاس، ومن ثم البرونز    -سبيكة القصدير 

) الحجر والبرونز والحديـد   (ن يصار إلى تخطيط نظام المراحل الثالث        عندما كا 
وبما أن األساليب القديمة للتحليل الكيماوي الرطب كانت تتطلب تعظـيم نمـاذج      
كبيرة فإنه لم ينجز إال تقادما ضئيالً على التحديد اإلضافي لمرحلة أولية استخدم             

ساليب الكيماوية الدقيقة انتج ومنذ     إال أن التطبيق الروتيني لأل    . فيها النحاس النقي  
  . خزيناً من المعلومات الكمية عن تراكيب المعادن القديمة1950
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وقد باتت طريقة الرسم الطبقي هي األسلوب الرئيس المـستخدم والتـي               
بموجبها نموذج صغير في قوس اإلنتاج، طبق منظور له مميـزات التراكيـب             

ولقد تم إنجاز مـا يـصل إلـى         . راد تحليله المعدنية التي يتألف منها المعدن الم     
ويكون .  تحليل لمواد نحاسية قديمة من قبل فريق ألماني في شتوت كارن           2000

البحث عادة عن أحد عشر عنـصراً والعناصـر هـي  النحـاس والقـصدير                
والرصاص والزرنيخ والفضة والبزموت والنيكل والذهب والزنـك والكوبلـت          

بينمـا  . ليل متشابهة في روسيا في موسكو وبـاكو       والحديد وقد قام العلماء بتحا    
حاول فريق آخر من العلماء في فينا ربط المواد البرونزية والنحاسية للعصور ما       
قبل التاريخية التي اكتشفت محلياً مع تراكيب تعد نموذجية بالنسبة للكثيـر مـن              

وإذا كانت محاوالت تشخيص مصادر     . خامات النحاس في منحدرات جبال األلب     
المواد المعدنية لم تنجح بصورة عامة فإنه قد تم جمع الكثير من المعلومات عن              

. أنواع التراكيب المعدنية المستخدمة في العصر النحاسي، نحاسـاً نقيـاً للغايـة            
وأصبح الخلط مع الزرنيخ في الفترات الالحقة واستمرت هذه العملية إلى العصر            

 الميرينيدم مـع بقايـا الكبريـت       البرونزي وكانت خامات العصر البرونزي من     
والحديد وغالباً ما يتم تشخيص الخامات الرمادية الفنية بنسب عالية من الزرنيخ            

لتركيز جزء من االهتمام    ) اكس (Xواإلشمد، والعمل جار اآلن الستخدام أشعة         
  .على الطريقة التي تتفرق فيها العناصر المختلفة عند السبك

ÁîäznÛaZ@ @

مستخدمة  من قبل المصرين للحفاظ على أجساد موتـاهم          هو األساليب ال     
ولقد تبدلت  هذه الطرق كثيرا على امتداد التـاريخ، وتنطـوي علـى بعـض                
األعمـال األساسية، استخراج األحشاء وحفظها على حدة مع تجفيف لحم الجسد           
بالتطـرون وأن المومياوات التي كانت محل أكبر قدر من العناية كانـت تـدثر        
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ف وتزدان بالتمائم لحمايتها، كما تغطى بوجوه قريبة الشبه إلى حد ما بوجه    باللفائ
  .المتوفى

وكانت الشعائر تصاحب كل مرحلة من هذه المراحـل وتعـود أشـهر                
المومياوات إلى األسر الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرين وقد عثر عليهـا            

وهكـذا فقـد وصـلتنا      )امنحوتب الثـاني  (في خبيئة الدير البحري أو في مقبرة        
امنحوتـب الثالـث    (و) تحوتمس  األول والثاني والثالـث والرابـع       (مومياوات  

وكلمة مومياء مشتقة من كلمـة      . الثاني وغيرهم ) رعمسيس  (األول و ) سيتي(و
المـوم  . (عربية تعني القار الذي كان يغطي به المومياء وكان يستخدم كـدواء           

وم العسل أو الشحم وغير ذلك ممـا         والشمع هو م   -كلمة عربيـة تعني الشمع   –
ولم تستعمل هذه الكلمـة للداللـة علـى    ) يدبر على الهيئة المعهودة فيستضاء به   

  .الجثث المحنطة إال اعتبار من القرن السادس عشر الميالدي

‹ß‡mZ@ @

وهي مدينـة   . وتعرف في اللغة الالتينية واللغات األوروبية باسم بالميرا          
السورية حـوالي منتـصف الطريـق الـشمالي         خربة تقع في وسط الصحراء      

وجدار المدينـة الـذي بنـاه اإلمبراطـور         . الشـرقي بين دمشق ونهر الفرات    
حـوالي  (يحتوي على مساحة يبلغ طولها  ميل وربع         )  م565 -527(جستينيان  
وهذا الموقع في   ) حوالي كيلومتر (ويبلغ عرضها خمسة أثمان الميل      ) كيلومترين

فـي  (حة التي كانت تشغلها المدينة في أعظم أيامها ازدهاراً          الواقع أقل من المسا   
وهذه المساحة كانت تشمل الثالثة أبنية الهامة التي تبدو         ). القرن الثالث الميالدي  

حتى في حالتها المتهدمة من أروع أطالل العالم القديم التي تثير إعجاب النـاس              
ل الـصحراوية التـي     ومما يزيد هذه الروعة وقوعها عند سفح سلسلة من التال         

  .تنتشر بها المقابر ذات األبراج كما تسيطر عليها قلعة عربية
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وتدمر اسم قديم جداً، فقد ذكر سكانها في النقوش المسمارية من القـرن                
التاسع عشر والثامن عشر قبل الميالد وفي أوائل القرن الحادي عشر قام نجالت             

 علـى األرمـن الـذين كـانوا         بيالسر األول ملك آشور بحملة في هذه الجهات       
وبفضل موقعها أصبحت مركزاً هاماً على طريق المواصالت التجارية . يسكنونها

فقد كانت التجارة تسير عن طريق الخليج العربي ثم إلـى           . بين الشرق والغرب  
أعالي نهري دجلة والفرات، ثم تخترق الصحراء بواسطة قوافل الجمال ومعظم            

ماليات، فمن الشرق كـان يـأتي حريـر الـصين           التجارة كانت تتكون من الك    
. والمالبس الفاخرة وبخور جزيرة العـرب     . واألحجار الكريمة  لترصيع الحلي    

ومن الغرب جاء صوف صور المصبوغ باللون األرجواني وآوانـي زجاجيـة            
  .رقيقة

كانت المدينة قد وصلت إلـى ذروة       ) م138-117(وتحت حكم هدريان       
استكملت معظم مبانيها الرئيسة ولكن أعظم أيامها فـي         ازدهارها التجاري   كما      

التاريخ ادخرتها للقرن الثالث الميالدي، عندما أدى ضـعف الرومـان بـسبب             
غزوات البرابرة في المغرب والصراع ضد محاولي مغتصبي الحكم إلى تـرك            
هذا المركز البعيد حراً طليقاً ليصبح في الواقع قوة مستقلة فقد حـدث أن صـار           

ابن أحد العائالت الكبيرة حاكماً على سوريا بأمر اإلمبراطـور          ) أذنيه(يات  أودان
. م260وعندما هزم فاليريان وقبض عليه ملك فارس سابور األول عام  . فاليريان

هاجم أودانيات الملك الفارسي أثناء تقهقره، ثم بعد ذلك حمل سالحه حتى جدران             
ت زوجة الحاكم البطـل هـي       وكان. العاصمة الفارسية طيسفون على نهر دجلة     

الملكة زنوبيا وقد اشتهرت بالمثل لشجاعتها العسكرية وعظمتها وعندما أغتيـل           
تقلدت زنوبيا مقاليد الحكم وتحدت روما وأرسلت حملة لفـتح          267أودانيات عام   

هزم قائد زنوبيا   . م270ولكن أوريليان الذي عين إمبراطوراً رومانياً عام        .مصر
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م علـى المدينـة     272صر تدمر نفسها واستولى سـنة       في أنطاكية وحمص وحا   
  .فقتـل الكثير من أهلها وخربها وأخذ زنوبيا أسيرة إلى روما

ومن مباني تدمر المهيبة  حتى في خرائبها معبد بعل وممـر األعمـدة                 
العظيم بالشارع الرئيس والقوس التذكاري بـه، والمقـابر ذات األبـراج علـى       

معبد داخل فناء مسور ومرصوف مساحته حـوالي        المنحدرات المجاورة يقوم ال   
 ياردة مربعة وفي الجوانب الشمالية والجنوبية والشرقية للفناء توجد بواكي           250

يحملها صفان من األعمدة الكورنثية وفي الغرب توجد بوابة مثلثة يؤدي إليهـا             
ويوجد مدخل المعبد نفسه في أحد الجوانب الطويلة الغربية للفناء          . درج عريض 

كما يوجد هيكالن عند النهايتين الجنوبية والشمالية ويمتد من المعبد فـي اتجـاه              
شمالي غربي طريق رئيس  تقوم إلى جانبيه باكيتان عظيمتان كانت تقع خلـف              
كل منهما في األصل جدران مستمرة وكانت هذه الجـدران واألعمـدة تحمـل              

كان يوجد رف وحوالي منتصف كل عمود . شرفات مرتفعة فوق منسوب الشارع
كما يتضح ذلك من النقوش     . منحوت كان يحمل تماثيل برونزية لمدنيين ممتازين      

وفي النهاية الشرقية للطريـق ال تـزال تقـف أجـزاؤه            . العديدة التي بقيت لنا   
  .الرئيسـة سليمة

أما المقابر ذات األبراج التي تنفرد بها تدمر فكل  منها يتكون من عـدة                  
توجد صفوف من المقاصير صمم كل منها ليتقبل جثماناً         طبقات وحول جدرانها      

ومن هذه المقابر على األخص ومن غيرهـا        . ينتمي إلى العائلة  التي تملك األثر      
من المقابر أمكن الحصول على التماثيل المنحوتة  في نقش بارز وهـي تمثـل               

. رصوراً للمتوفين ولآللهة أيضاً ومناظر دينية وهي أفضل ما بقيت من فن تـدم      
وتلك أعمال بلغت مستوى رفيعاً من الكمال في أسلوب خاص بها جمع فيه بـين              

وتصحبها عادة عبـارات منقوشـة باللغـة اآلراميـة          . تأثيرات الشرق والغرب  
  .ومكتوبة بصيغـة محلية من األبجدية
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تقع تراكيو جنوب تورين في وسط فيتنام ولم تبق أية مبـان فـي هـذا                   
حتى نقلت جنوباً فـي     . م605ان يوماً ما عاصمة مملكة شام منذ        الموقع الذي ك  

القرن العاشر أو الحادي عشر تحت ضغط هجمات الفيتنامين، وهي تقع في قلب             
ما كان يدعى يوماً ما أرض شام المقدمة حيث توجد أيـضاً ميـسون ودونـج                

كـانوا  دوينج وهي إقليم كان يزداد دائماً ثراء على أيدي ملوك من أسر مختلفة         –
وترجع أهمية تراكيو إلى مجموعة غنية من التماثيـل         . يضيقون به معابد جديدة   

ومنحوتات حجرية وجدت هناك ومعظمها محفوظ في متحـف تـورين، وهـي             
تتفـق كلها في األسلوب ومن المحتمل أن أغلبها ينتمي إلـى القـرن العاشـر               

  .الميالدي وهو فترة ازدهار فن شام

يل االنثروبومورفية التي تجمع بين صور اإلنـسان        وباإلضافة إلى التماث     
والحيوان توجد  تماثيل ألسود عولجت عادة بطريقة يمكن أن يطلق عليها صورة    
شعارية وفيلة بديعة وهي تجمع إلى درجة كبيرة بين الطبيعية ومثالية مفهومـة             

ـ          . فهما جيداً  ا وتكشف تماثيل الراقصات عن مهارة الفنان في تمثيل الحركة بينم
توحي تماثيل النساك بالشعور بالتنسك والتأمل والمناظر  الصغيرة عـادة حيـة             

. وقيمة لما تكشف عنه من حضارة مادية، فأحد المناظر يبين رجلين يلعبان البولو
وأشكال اآللهة رغم أن موضعها له أصل هندي إال أنه يبين قدرة واضحة علـى               

اكيو توجد دالئـل علـى أسـلوب    معالجتها بطريقة محلية تماماً، وفي كل فن تر       
وهي واضحة جـداً فـي العمـارة        . أندونيسي  ربما يرجع إلى تأثيرات جاوية      

المعاصرة مثلما في ميسون ولكن من المحتمل أيـضاً أن يكـون مـصدر هـذا      
األسلوب اتصال أندونيسي أوسع منذ أن كانت شـام تنتمـي إلـى المجموعـة               

  .اإلندونيسية
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ل البحث الرئيسة  لدى اآلثاريين وتعزى أهميتها إلى السهولة          إحدى وسائ    
. التي يتم بواسطتها فهم تضاريس واسعة  على األرض وتـسجيلها مـن الجـو              

ويتعزز هذا بحقيقة أن التغيرات في الدوائر السنوية السـتخدام األرض ونمـو             
رئية إال  النباتي تكشف في الوقت الذي ال تزال آثار هياكل الدفن التي ال تكون م             

جزئياً متوفرة وال يمكن تسجيلها على األرض وال حتـى مالحظتهـا قبـل أن               
  .تستخفي عن األنظار

ويؤدي هذا النوع من الهياكل تحـت األرض إلـى تكـوين عالمـات                 
المحاصيل وال سيما محاصيل الحبوب بسبب مقـدار الرطوبـة المتـوفرة فـي             

لمردومة والقنوات في حـين     وتتوفر  رطوبة أعظم للجذور في الحفر ا       . الجذور
ويؤدي هذه  . تكون أقل في تلك التي فوق أسس الجدران أو األرضيات الحجرية          

أو نـضوج  أبطـأ أو أسـرع         . االختالفات إلى النمو األسرع أو األبطأ تباعـاً       
للمحصول ويمكن اكتشافها عن طريق االختالفات في اللون العام للمحـصول أو            

لشمس في زاوية منخفضة في الصباح البـاكر أو         الظالل المتكونة عندما تكون ا    
المساء فهذه الظالل تؤدي كذلك إلى التميز السهل للسدود الترابية التي ال تكـون              

  .واضحة إال في أوقات قليلة من النهار

وال سيما باستعمال الكاميرات المجسمة لصنع     . ويستخدم التصوير الجوي     
المغلقة التي تعطى االرتفاعات النسبية     مع المنحنيات   . الخرائط اآلثارية والخطط  

لسطح األرض والتضاريس األرضية عليها ويستخدم فلم األشعة تحت الحمـراء           
بكشف (باطراد كذلك لكشف الهياكل المطمورة ألنه يسجل الرطوبة النسبية للتربة 

  .والتضاريس المشيدة فوقها أو المحفورة في التربة الباطنية)  الحرارة
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لقد اكتشف العلماء المهتمون بأصول اإلنسان ومنذ عهد جـارلس دارون              
فكرة أن اإلنسان والقرد كان لهما سلف مشترك قبل بضعة ماليين مـن الـسنين        
وأن تغيرات تدريجية حدثت بعد زمن في االنفصال بين الساللة البشرية والقردية            

لتي تم الحصول عليهـا  أدت إلى ظهور اإلنسان المعاصر وقد أيدت االكتشافات ا        
في العقود القليلة الماضية بقوة هذه الفكرة التي ظهرت في القرن التاسع عـشر              

  .دون االستناد إلى أية مواد متحجرة

وتغطي المتحجرات التي عثر عليها جميـع الفتـرات الباليـستوسينية              
به البشر ويطلق عادة اسم ش. والباليوسينية إضافة إلى الفترة المايوسينية المتأخرة     

عليه هي مثـار    ) اإلنسان(هوميندز على هذه المتحجرات ألن مسألة إطالق اسم         
جدل كبير على الرغم من أنها أقرب إلى العائلة البـشرية منهـا إلـى القـرود                 
وتتـألف المجاميع الرئيسة من متحجرات شبه اإلنـسان بـضمنها المكتـشفات            

وع الحـديث مـن هـو         أو الن   Gromagnon إنسان كرومانون    –الحديثة هي   
 في أوروبا وأماكن أخرى وإنـسان       Homosapiens) العاقل(موسابينز اإلنسان   

 وهو اإلنسان المنتصب - وإنسان ما قبل النيادرتالNeaderthal manنيادرتال 
 وإنـسان جـاوة وبكـين واألنـواع المرتبطـة بـه،            Homoerectus–القامة  

يتيكس افريكـانوس مـن     واوسترلوبينسين وبضمنه إنسان من نـوع اوسـترلوب       
الستيركقونتين وبارانتوأوسترلوبيتيكس يوس روبستس  مـن سـوارتكر انـس           

  .وهوموها بيليس من ممر اولدوفال وأخيراً رامابيتيكس ميوسين
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وقد ناقش الخبراء مده طويلة مسألة ما إذا كان البشر الذين تمثلهم هـذه                 
 إلى ظهور اإلنـسـان     المتحجرات يرجعون إلى صنف ساللة واحدة أدت بالتالي       

لكـن مـشكلة    . أو إن تفرعاً حدث أدى إلى أجناس متفرقة  كانت ذات صلة بها            
التفرع تتطلب من البشر االنعزال عن بعضهم لفترات طويلـة ربمـا الماليـين              
السنين تطورا في اتجاهات مختلفة وتحت تأثير عملية انتقـاء طبيعيـة إلـى أن            

ال أن لإلنسان دوراً واحداً فقـط هـو دور          صارت منعزلة من الناحية التناسلية إ     
فقد جعلت قابليته للحركة وانتشاره     . صنع األدوات غير المتخصص وآكل اللحوم     

  .الواسع عملية االنعزال حتى لفترات قصيرة أمراً غير محتمل

وقـد  (وعليه فإن فكرة وضع كل شبه بشر متحجر ضمن جنس مختلف               
أعطـت  )  واحـداً منـه    40ثر من   ادعي في منتصف القرن الماضي بوجود أك      

ومن ناحية أخرى فإن    . صـورة منافية للعقل ال يقبل به أي عالم أحياء معاصر         
ألن . النموذج األبسط الذي يقول بوجود جنس واحد من أشباه البشر خطأ أيـضاً            

هناك حالة واحدة عاشت فيها ذرية منفردة من أشباه البشر وهذا الجنس يـدعى              
 الذي عاش معاصراً لإلنسان منتصب القامة إلى حوالي         روبست اوسترالوبيثيسين 

  .مليـون سنة قبل اآلن

وإذا تم االعتراف بوجود هذا النوع الوحيد في الجنس البشري، فإن قصة         
ارتقاء اإلنسان بسيطة نسبياً، إذ تلقى في الفترة الميسونية المتأخرة شـبه البـشر         

Ramapithecus      قيا وتركيـا واليونـان وال        في الهند والباكستان وشرق إفري
يعرف إال القليل عن جسمه أو قامته أو دماغه إال أن أسنانه تختلف عـن تلـك                 

  .التـي للقرود حيث ال أثر فيها لألسنان النابية التي تشبه المدية

 مليـون سـنة ماضـية أناسـاً          2– 6ويالحظ بعد ذلك في الفترة بـين           
 المشي باستقامته مع كمية قليلة      واحدهـم يشبه البشر ذو جسم صغير باستطاعته      
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وأسنان تختلف عن تلك التـي للقـرود ويبلـغ          ) 3سم  800إلى  300(من الدماغ   
وهو ) 3 سم 640(متوسط حجم الدماغ لسبعه من أشباه البشر من هذا النوع نحو            

إال أنه أصغر بكثير من حجم دمـاغ        )  3 سم 350نحو  (أكبر من دماغ شمبانزي     
فإن نسبة الدماغ   . وبسبب الحجم األصغر للجسم   ) 3سم1350(اإلنسان المعاصر   

إلى وزن الجسم مع ذلك تساوي النسبة بين دماغ ووزن جسم اإلنسان المعاصر             
ــشر هــذا عــادة ) 1050حــوالي ( ــدعى شــبه الب    homoafrcanusوي

  .Austolopithecus africanusاوسترالوبيثيكس افريكانس 

وسط جنس هـو مـوايركتس     مليون سنة يالحظ أجناساً تت     1.5– 2وقبل     
ولربما كان أشباه البشر هؤالء ذوي أجسام أكبر بقليـل       ) اإلنسان منتصب القامة  (
 ومن المؤكد أن كمية أدمغتهم كانت أكبر من أدمغة إنسان إفريقيا ويبلغ متوسط      –

وتـدعى فـي بعـض األحيـان        ) 3سـم 650(حجم دماغ خمسه نماذج حوالي      
Homohabilis.  

 مليون سنة فـي    0.5 – 1.5ة التالية التي حدثت قبل      أما المرحلة الرئيس     
مرحلة اإلنسان المنتصب القامة فتستند بصورة خاصة إلى المتحجرات التي عثر           

 والفترة التالية ولهذا النوع متوسط حجم دماغ يبلغ حوالي          1890عليها في جاوة    
نتصب  استناداً إلى عشر جماجم وكما يستدل من االسم فإن اإلنسان الم           3سم900

القامة كان بالتأكيد يمشي وهو منتصب القامة والطريقة الوحيدة التي كان فيهـا             
  هي فـي حجـم   Africanusاإلنسان المنتصب القامة أصغر من إنسان إفريقيا        

األسنان التي كانت أصغر نسبياً وهكذا بدأت تقترب من حجم األسنان  الصغيرة             
  .لإلنسان المعاصر

 -نسان المنتصب القامة عثر عليـه فـي جـو   ويوجد نموذج جيد من اإل    
كورتئين  بالقرب من بكين يبلغ متوسط حجم دماغ اإلنسان المعاصـر وعـاش              
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اإلنسان  شبه البشر القوي اإلنسان منتصب القامة الذي كان يبلغ حجـم دماغـه               
ضعفي حجم دماغ أشباه البشر القوية  وكان االختالف في أكبر الظن حضاريـاً             

من األجناس القوية ما إذا قامت بصنع اآلالت أو الـصيد أو            فال يعرف عن أي     
آكل اللحم وفي الحقيقة فإن أسنانها الفرسية التي استخدمت لطحن األطعمة توحي            
بأنها اعتمدت على وجه أغذية نباتية ومن الواضح أن النسل البـشري اصـطاد              

غم من أنهـا    وأكل اللحم وصنع األدوات فقد كانت أسنانه شبيهة بأسناننا على الر          
  .كانت أكبر نسبياً من جهة األمام

ويتم تصنيف المتحجرات منذ نوع اإلنسان المنتصب القامـة بتـصنيف              
اإلنسان العاقل وضم هذا التصنيف الكثير من أنواع إنسان النيادرتـال وأغلـب             
المتحجرات المبكرة لإلنسان العاقل كما هو الحال مع نوع اإلنـسان المنتـصب             

اينهايم وتوتافيل  حافات كبيرة للحواجب وتركيب للوجه ثقيل لكـن       القامة مثل ست  
حافات الجبين أصغر قليالً وتزداد صـغراً بحلـول زمـن إنـسان النيادرتـال               

 سنة وإن كانت اكثر وضوحاً طالما أن الجبهـة          50.000الكالسيكس قبل حوالي    
  .كانت مرتفعة أكثر

 إلـى  80.00أوروبا قبل وكان إلنسان النيادرتال الحقيقي الذي عاش في     
 سنة ماضية دماغاً أكبر وكان أول إنسان يساوي أو يفوق حجم دماغـه 40.000

ووجهـا  -معدل دماغ اإلنسان العصري وكان يمتلك أسناناً أمامية كبيرة نسبياً             
وأنفاً  ناتئين وهناك جدل طال أمده حول ما إذا كان هو سلف اإلنسان المعاصر               

ائداً بأن كل البشر الذين كانوا شبيهين بالنيادرتـال فـي           وكان االعتقاد س  . أم ال 
أوروبا وآسيا وإفريقيا ماتوا دون أن يخلفوا ذرية وأن نوع اإلنـسان المعاصـر              
عاش بجانبهم في مكان ما في العالم وبصورة عامة فإن هذا الرأي مرفوض اآلن         

ـ             ور نمـو   والبدائل هي أن بعض أنواع النيادرتال، السيما في آسيا الغربيـة تط
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اإلنسان المعاصر وحل محل النيادرتال الذي عاش في أوروبا و أماكن أخـرى             
  .تطور نمو إنسان كرومانون

 -40.000وكان و ما يزال لبعض أناس كرومانون الذين عاشوا بـين               
 سنة قبل اآلن حافات جبين بارزة وأسنان كبيرة كتلك التـي إلنـسان              20.000

ومانون كانوا يشبهوننا كثيراً والرأي القائل بـان النيادرتال إال أن معظم أناس كر 
انحدرت من إنسان كرومـانون مقبـول       ) القوقازية(الشعوب األوروبية الحديثة    

 سـنة   10.000بصورة عامة، والتغير التطوري المهم والوحيد الذي حدث فـي           
أي أن لإلنـسان العـصري قواطـع    ) القضم الفـوقي (الماضية هو التوجه نحو  

قواطع العليا فوق القواطع السفلى بينما كانت تلتقي حافاتها  عند إنسان   ال(متراكبة  
  .كرومانون

ð†b�a@ÁîzàÜÛ@ïÜybÛa@‡îÜÔnÛaZ@ @

م وقد عاشت   . ق 1800 -4000تقليد تطور على ساحل بيروبين حوالي          
المجتمعات المستقرة على وجبة بحرية غنية، وقامت بزراعة القطـن والقـرع            

زمة لصناعة السمن فصنعت أدوات من العظم والخشب        للحصول على المواد الال   
والصدف والحجر ونسجت المالبس بأسلوب الفتل والعقد وتطور أسـلوب فنـي            

  .مبكر لبناء منصات المعابد وأولى المراكز االحتفالية
ðëa‹z—Ûa@‡îÜÔnÛaZ@ @

مجموعة من حضارات ما قبل التاريخ في شمال غرب أمريكـا يرجـع                
نشأ هذا التقليد في منطقة الحوض العظيم المحيط        . م. ق 9000تاريخها إلى نحو    

واعتمد . بنيفادا لكنه يضم مناطق من يوتاو ايومنك وايداهو واريغون وكالفورينا         
هذا التقليد من الناحية المعاشية على جمع البذور الـصغيرة واألثمـار العنبيـة              
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مـصنوعات  وبسبب جفاف المنطقة بقيت     . والجوز وصيد جميع أنواع الحيوانات    
يدوية هشة مثل السالل  وتضم اللقى المميزة أحجار الطحن والجرش ومثاقـب             
قذف صغيرة وامتد التقليد إلى المناطق الجافة المجاورة وحافظ على الشكل الذي            

م إلى القرن التاسع عشر في منطقته األصلية هي         . ق 700كان عليه من حوالي     
  .الحوض العظيم

تاه واحـداً  مـن أقـدم مواقـع التقليـد            ويعد كهف دينجر في غرب أو        
الصحراوي وعلى الرغم من هذا فإن أقدم المستويات فيه والتي يرجع تاريخهـا             

م لم يعط أدوات من التقليد الصحراوي وربما تعود بعض          . ق 9000-9500إلى  
  .األدوات الحجرية السمجة التي عثر عليها إلى الصيادين

وقد عثر على أدوات أكثر نموذجية      . ولعلها من التقليد الكورديلري القديم       
م وتضم هـذه أجـزاء مـن        . ق 7000-8000 من كهف دنجر     11في المنطقة   

السالل المجدولة وأحجاراً لجرش الحبوب ومثاقب قذف مثلمة  وتظهر أسـاليب            
  ).م. ق3000 – 5000 (111صنع السالل المجدولة ألول مرة في المنطقة  

وقد أتاح ملجأ لينارد في نيفادا الذي احتوى على مـستوى أقـدم يمتـد                  
م نموذجاً مختلفاً بعض الشيء عن تجمع التقليد        .ق5000 إلى   9200تاريخه من   

الصحراوي فقد عثر في أوريكون في كهف فـورت روك علـى مـصنوعات              
م وضمت صنادل مبرومة وتبع طورليـك       . ق 7000يدويـة يرجع تاريخها إلى     

) م. ق 1000 -7000نحـو   (موجاف في جنوب كاليفورنيا طور حوض بينتـو         
الذي له عالقة أوفق مع التقليد الصحراوي أكثر منه بتقليد كورد بليران القديم أما             

  . السمة الميزة لتجمعات حوض بينتو فهي مثاقب سهمية ذات قعر محدب

ربمـا  ويبدأ التقليد الصحراوي في نيومكسيكو بحضارة كوجيس التـي             
م وكما هو الشأن في مناطق أخرى فـإن األدوات          . ق 7350يرجع تاريخها إلى    
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 وأدوات أخرى للجـرش إضـافة   metate والميتيت mono المميزة هي المانو
إلـى المثاقب الورقية ذات السيقان المصنوعة بطريقة التشظية والتي تظهر كذلك 

  .في طور سلفرسبرنك

د الصحراوي مع التقليد الجنوبي الغربي إال ومع قيام الزراعة يندمج التقلي   
أنه استمر في مناطق أخرى إلى فترة أكثر من ذلك بكثير ففي جنوب كاليفورنيا              

م، عندما توجهت صوب المنطقة قبائل شوشون ويومـا         1000استمر إلى حوالي    
أما في المناطق األخرى فقد قامت شعوب تاريخية مثل يوتس وبـايوتس   . الحالية

 ازنكان اللغوية باستخدام مجموعة أدوات تشبه تلـك التـي           - اوتو من مجموعة 
 سنة ومن المنطقي استخدام قيـاس بـايوتس         9000كانت قد طورت على مدار      

لداللة على أسلوب حياة سكان المنطقة القدامى وقد كانوا منظمين في مجوعـات             
 شخصاً تتألف في    25صغيرة حتى القرن التاسع عشر كل مجموعة تضم حوالي          

الغالب من الجد وأوالده  وأحفاده وعلى الرغم من أن المجموعة لم تكن بدويـة               
بالمعنى الحقيقي فإنها كانت تنتقل من واد إلى آخر بحثاً عن النباتـات الفـصلية               

ولم تكن لها إال ممتلكات شخصية قليلة عدا ما كان بحوزتهم من أحجار             . والكأل
  .الجرش والسالل

äu@À@áí‡ÔÛa@‡î—Ûa@‡îÜÔmbØí‹ßc@lìZ@ @

م . ق 7000و10.000يتميز هذا التقليد الذي يرجع تاريخه إلى حـوالي             
ذيـل  (محفورة والمصنوعة على هيئة     بمسنات القذف الحجرية المزينة بخطوط 

ويمكن إرجاع أصله إلى المسنات المصنوعة بوسيلة التشظية المضغوطة         ) السمك
ور تقليـد الـصيد وجمـع       ألمريكا الشمالية من نوع كلوفليس وقد أدى إلى ظه        

  .القـوت األندي
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�jØÛa@‡î—Ûa@‡îÜÔmZ@ @

ولعله تطور عن حضارة صيد     . تجمع حضاري محلي في شمال أمريكا        
سابقة مؤرخة بصورة غير دقيقة التي كانت شعوبها قد استخدمت في اغلب الظن            
السواطير المصنوعة من الحجر الخام وأدوات القطـع ووصـلت إلـى شـمال              

 في فترة انقطاع فـي العـصر الجليـدي          40.000و  20.000ين  أمريكـا ما ب  
إن هذه الحضارة في األغلب جاءت من هجرة مختلفة من الشعوب           . الويسكوتسي

ولعل هؤالء المهـاجرين  .  سنة مضت10.000عبر جسر برنغ في وقت ما قبل        
المتأخرين قد جلبوا معهم مجموعة أدوات متطورة أكثر والتي ربما كانت مشابهه      

  .ك التي تعود إلى العصر الحجري القديم األعلى في أوروبالتل

وقد قام هذا التقليد على أراضي العشب لشمال أمريكـا وعلـى وجـه                 
الخصوص السهول العظمى إال انه ظهر كذلك في نيومكسيكو واريزونـا وفـي             
شرقي أمريكا الشمالية حيث كانت صحاري اليوم حينئذ أراض يكسوها العـشب            

اللبائن الكبيرة المنقرضة أالن والتي تعود إلى العصر البليـستوسيني  وإذا لم تكن  
المتأخر المصدر الرئيس للغذاء فإنها الشيء الذي تعرف بوساطته هذه الـشعوب            
على األقل وقد تم العثور في مواقع القتل للحيوانـات مثـل المـأمون والثـور                

وهـي  . ذف المحدده األمريكي والخيول والجمال على أنواع مختلفة من مثاقب الق        
ولعلها كانت تثبت   . ومحفورة) مستدقه الطرف (تتميز عامة بكونها رمحية الشكل      

ولعل طريقة الصيد قد كانت قائمة على مطاردة حيوانات فرديـة           . على الرماح 
وجرحها وإرهاقها وربما حصرها في احراش وبحيرات حيث كانت اكثـر مـا             

 المواقع هي من نوع القتل فالبـد        تكون سهلة للهجوم عليها وعلى الرغم من أن       
من االفتراض أن هذه الشعوب اعتمدت كذلك على جمع الخـضراوات الغذائيـة         
وقتل اللبائن الصغيرة  وعلى الرغم من انه ال يوجد هناك شاهد على ذلك، فـأن                
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قتل الحيوانات الكبيرة في محيطات العصر الحجري التاريخي نشاط مجهد دائماً           
  .رغم أهميته الكبيرة

م في . ق10.000م إلى حوالي . ق40.000وقد استمر التقليد منذ حوالي      
م بـدأ تقليـد صـيد       .ق7000السهول ومع الزيادة المطردة لظروف المناخ بعد        

الحيوانات الكبيرة باالختفاء على الرغم من انه استمر لثالثـة آالف سـنة فـي               
حجرية مسطحه  السهول حيث استمر الصيد المتخصص للثور األمريكي بمثاقب         

 وقد  klovisواقدم مثاقب القذف هي تلك التي من نيومكسيكو المعروفة  بكلوفس            
تكون مثاقب سانديا القاذفة ذات تاريخ مشابه وهـي مـن نيومكـسيكو كـذلك               
وتطورت مثاقب فولسوم من مثاقب كلوفس في ارفع قليالً من مثاقـب كلـوفس              

  .ومعروفة من نيومكسيكو كولورادو وايومنغ

 المثاقب المسطحه فمعروفة من منطقة أوسع بكثير من السهول لكنها           أما   
غير محدده ويعرف في شرقي أمريكا الشمالية عدد اكبر نسبياً من مثاقب القذف             
المشابهة لكن هناك عدد أقل من المواقع المؤرخة فالمثاقب المخـدرة، الـشبيهة             

ماساتجوسـتس  بمثاقب كلوفس على سبيل المثال تعرف من موقع بل بروك في            
  .م. ق7000حيث أرخت إلى 

وقد أثر تقليد صيد الحيوانات الكبيرة على الحضارات األخرى النامية في      
أثناء  أفوله واستبدل ظهوره المحدود في أقصى الغرب فـي مونتانـا وايـداهو               
بمجموعات الصيد والجمع األقل تخصصاً وفي الجنوب الغربي حل محله التقليد           

  . بعد اختفاء الصيد من خالل جفاف المنطقةDesert Traditionالصحراوي 
Šìvè¾a@áí‡ÔÛa@‡îÜÔnÛaZ@ @

مجموعة من الحضارات في شرقي الواليات المتحدة وكنـدا تطـورت              
مـن الهجرات األصلية لإلنسان من آسيا في أثناء العصر الباليـستوسيني بـين          
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هـر   وازدهرت شرقي خط يبدأ من مينسيوتا إلى مـصب ن          20.000و40.000
سانت لورانس ولعلها نشأت من تقليد صيد الحيوانات الكبيرة وكـان االقتـصاد             
قائماً على القنص وصيد السمك وجمع الصدف والنباتات وهو أول التقاليد الكبيرة     

  .التي تحدد ايسترن وودالند كمنطقة حضارية منفصلة

 م هذه المرحلة  . ق 5000-8000وتميز سلسلة من اإلنجازات الفنية بين          
الحضارية التي يمكن تجزئتها إلى الفترات التالية الفترة القديمة المبكـرة تميـز             
مزج تقليد صيد الحيوانات الكبيرة مع الفترات الحضارية األولى وتبقى الفترات           

. م. ق2000-5000الحضارية القديمة قائمة بذاتها في الفترة القديمة الوسـطى            
م وأول إبداع فني هو إنتـاج أدوات        . ق 1000-2000ثم الفترة القديمة المتأخرة     

حجرية مصقولة وأكثر النماذج تمثيالً لها هي األوزان التي اسـتخدمت لرمـي             
  .العصي والرماح بالظهور بين الفترة المبكرة والوسطى

ويأتي أول نوع منه من جورجيـا       . أما االبتكار اآلخر المهم فهو الفخار        
ى الرغم من أن النوع األول من شـمال         وشمالي فلوريدا وهو معالج باأللياف عل     

شرقي الواليات  المتحدة معالج بالرمـل وأحـدث نـسبياً، وتتـضمن النمـاذج       
األصليـة للمنطقة والناس أدوات حجرية مستدقة الطرف ذات نصل وسيقان إلى           

  .جانب فؤوس مثلمة مصنوعة من العظام واألزاميل

ة، ولعل بعـض األغذيـة      وازداد السكن المستقر للمواقع طوال هذه الفتر         
زرعت مثل عباد الشمس وخدشوف القدس عند نهاية الفتـرة عنـدما أصـبحت          

ويمكن تقسم المنطقة والفترة إلـى فتـرات     . أدوات الطحن والجرش أكثر شيوعاً    
إذ ينقسم التقليد القديم من الشمال الشرقي إلى التقليد الـساحلي           . حضارية عديدة 

واألقاليم البحرية لكندا و تـوحي البانرسـتونز        واليوريل لنيويورك ونيوانكالند    
والفؤوس المثلومة إلى أن التقليد اليوربلي القديم كان متأثراً بالجنوب وتمثل الفترة 
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الحضارية المتميزة  للبحيرات العظمى وأعلى وادي المسيسبي الفترة النحاسـية           
ـادراً أو م وكان النحاس المحلي يصنع ب. ق1500و4500القديمة التي تعود إلى     

وتتضمن المصنوعات النحاسية سكاكين هاللية     . حاراً لكنه لم يصهر أويسبك أبداً     
الشكل ومثاقب لشوكات الضارة ونسخ نحاسية لحجـارة العلـم وأوزان رمـاح             

  .اتالتال

وتتميز المنطقة بين نيوانكالند القديمة وفرجينيا بأواني مـصنوعة مـن           
 مرحلة نهر السافانا للفتـرة القديمـة        حجر سنيتايت وفي شمال كاروالنيا تتميز     

الوسطى كذلك بهذه األواني إلى جانب الكثير من األدوات الحجريـة المـصقولة          
وبصورة عامة على الرغم من تنوع مكونات التقليد فإن الـذي يجعـل الفتـرة                

  .متماثلة هو الترابط المستمر للسمات المذكورة سابقاً
ÞìèÛa@ô‹Ó@‡îÜÔmZ@ @

مجموعة حضارات ازدهرت في السهول الـشرقية       مصطلح يطلق على      
م ال سيما في كنساس، وتراسـكا وداكوتـا         1800 -1000للواليات المتحدة بين    

الجنوبية ويعاصر هذا التقليد تقليد مسيسبي ويمثل انصهار التقليد األخير مع تقليد            
منطقة الغابات أما السمات الحضارية لتقليد قرى السهول المبكـر فتتمثـل فـي              

عيشة المعتمدة على الصيد والزراعة المستقرة على ضفاف األنهار للفاصولياء          الم
والقرع والذرة والمستوطنات الصغيرة التي تتألف من بيـوت خـشبية يغطيهـا             
التراب والفخار ذي األواصر مع السمات المسيسبية مثل الزخـارف المحـززة            

  .والفوهات المزخرفة

ة انصهرت مع السمات الهيليـة      ومن ناحية أخرى فإن السمات المسيسبي       
في بيئة جديدة ولم تنقل إلى منطقة جديدة وتمثل الحـضارات مثـل اليزاسـكا               
وسموكيهل، وايرريديبليكن المرحلة التي تتميز بالبيوت الخشبية المـشيدة علـى           
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أعمدة أربعة مركزية وكان الموقد  في مركز هذه البيوت وكان يخرج الدخان من 
 بينما كان حفر الخزن تحت األرضـية وكـان الـدفن            فتحة مركزية في السقف   

الجماعي ممارسة عادية في هذه الفترة وصنع كثير مـن اآلالت مـن العظـام               
واستخدمت اآلالت المصنوعة من عظم  كتـف الثـور األمريكـي ألغـراض              
الحفـر، وصنعت واقيات عظام الرسغ في طور ايرربيليكن وكانت مزينة بخطط 

ت الغاليين في طور نيراسكا تصنع من الفخار تنقش عليها          محززة، وغالباً ما كان   
في بعض األحيان صور آدمية وحيوانية أما غليون ايرربيليكن فكان غالبـاً مـا              
يصنع من الحجر بزاوية قائمة ويختلف مدى التأثير فـي أنمـاط الفخـار عـن        

ـ            ة التقليديين الرئيسيين حيث يمتاز فخار ايرربيليكن بالسمات البـارزة لمنطقـ
ارض الغابات المتمثلة بالسطوح الخشنة بينما تمتاز سطوح فخار تايراسكا بكونها 

  .مصقولة صقالً جيداً

ويصبح التسلسل الحضاري والسمات البارزة أقل استقراراً في المرحلـة          
التي تسبق وصول األوروبيين، فتهجر مستوطنات ايرربيليكن في القرن الخامس          

لغزاة من  البدو من السهول الغربيـة ولهـذا          وقد يعزى ذلك إلى حركة ا     . عشر
كانت بعض مواقع القرى لسطور لوب األدنى محصنة وقد يكون طـور لـوب              
األدنى في تيراسكا الشرقية سلف قبيلة ياوني التاريخية وبصورة عامـة يمكـن             
القول أن القبائل التاريخية اريكارا وماندان وهيداتسا قد انحدرت من حـضارات            

  . الرغم من أنه لم يتم تعقب أثر التسلسل بصورة كاملةقرى السهول على
áí‡ÔÛa@æa�Üí†Šì×@‡îÜÔmZ@ @

اسم يطلق على الحضارات المبكرة فـي المنـاطق الـشمالية الغربيـة               
وتـأتي المـواد    . والمناطق الواقعة على المحيط األطلسي في الواليات المتحـدة        

سيد في اوريغون وواشنطن    األولى التي ميزت هذا التقليد من الوديان في جبال كا         
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ويعد فايف مايل رابيدز على نهر كولمبيا في اوريغون الموقع النـوذجي لهـذا              
م وقـد   . ق 5700-7800التقليد حيث تم تحديد سلسلة من الحضارات ترجع إلى          

عثر في الطبقات األولى على مجموعة من المثاقب التـي علـى هيئـة أوراق               
 المؤلف من كرتين حجرتين ومثاقب وتعد       وأدوات القطع وسالح اللبوال   . األشجار

المثاقب الحجرية المشظية التي تعرف بمثاقب كاسكيد من السمات التشخيـصية           
للتقليد وهي ثنائية الوجه ومدببة الطرفين وثمة تغير تدريجي في فـايف مايـل              
رابيدز في التحول من بقايا األدوات والحيوانات المميزة ألسلوب المعيشة الـذي            

  .د كلياً على الصيد اليدوي إلى حياة تقوم على صيد سمك السلمونكان يعتم

وقد تم  تحديد مواقع أخرى في المناطق الشمالية الغربية وتلك الواقعـة             
. على المحيط األطلسي بوساطة مثاقب كاشيد على أنها جزء من التقليـد نفـسه             

من المثاقب  وأنتج موقع بل على نهر فريزر في كولومبيا البريطانية، هذا النوع            
م وقد تم  احتساب تاريخ مشابه لكهف آش         . ق 7000في طبقات ترجع إلى نحو      

  .في واشنطن حيث عثر على مثاقب تشبه أوراق األشجار

وال تعرف بالضبط أصول تقليد كوريديليران القـديم وقـد اقتـرح أن             
م . ق9000تجمعات فايف مايل رابيدز شرعت بالتطور في المنطقة في حـوالي   

ا يجعلها معاصرة لبدايات تقاليد وال سيما تقليد صيد الحيوانات الكبيرة وقد   وهذا م 
اقترح أيضاً أن مثاقب تقليد صيد الحيوانات الكبيرة المزينة بخطوط محفورة على   

  .طولها تطور عن مثاقب كاسكيد إال أن هذا ال يعد أن يكون نظريـة فحسب

 علـى هيئـة أوراق      وقد أتاحت المواقع األولى في كاليفورنيـا مثاقـب        
األشجار وأهم هذه المجمعات المبكرة ليك موجافي في جنوب كاليفورنيا فقد كانت 

 رطبة وكانت البحيرات مملؤة بالماء فباإلضافة إلـى         7000و9000المنطقة بين   
المسنات التي على هيئة  أوراق الشجر المستخدمة لصيد الحيوانات التي كانـت             
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لى أنواع أخرى، إال أنها محلية في انتشارها ويعد         متوفرة عندئذ بكثرة فقد عثر ع     
سن مثقب ليك موجافي الشبيه بصندوق ذي العنق الطويل والطـرف القـصير             
األكثر نموذجاً وتضم الملتقطات األخرى القواطـع والمثاقـب والمكاشـط، وإذا            
كـانت حضارة ليك موجافي ال تمثل تقليد كـوردبليران القـديم، فإنهـا أكثـر               

لة به بسبب المسنات التي على هيئة أوراق الشجر مـن التقليـد             الحضارات ص 
  .الصحراوي وتقليد صيد الحيوانات الكبيرة

إن تنوع األدوات المرتبطة بتقليد كورد بليران القديم ربما سببه الخصوبة 
م وقد تطورت   . ق 7000-9000الزائدة لألرض في الجزء األول من الفترة بين         

ل منطقة فرعية الحتواء التغيرات السريعة نسبياً حضارات من األصل نفسه في ك
  .في البيئة وكذلك التكنولوجيا المطلوبة لهذا التغير

�îß@‡îÜÔmZ@ @

وهو االسم الذي سميت به مجموعة الحضارات التي قامت فـي وسـط               
وعلـى خـالف تقليـد      . م700وجنوب وادي مسيسبي في الواليات المتحدة بعد        

د مسيسبي يتميز بظهور ثالث سمات جديـدة فيـه          األراضي المنخفضة فإن تقلي   
تتمثل في بناء روابي مستطيلة مسطحة الشكل استخدمت كأسس للمعابد          : األولى

وكانت هذه المنصات تبنى في بعض األحيان حول الساحات العامة كمـا كـان              
التقليد عند ميسو أمريكا وصارت أكوام الدفن سمات أقل بروزا مما كانت عليـه             

وإن لم تخنق تماماً ويتغير الفخار تغيراً جـذرياً         .  األراضي المنخفضة  في تقليد   
في حضارات مسيسبي إذ استخدم في الغالب الصدف المطحون وليس الحـصى            

  وأنـواع  OLLAلزيادة درجة صالبة الفخار، وتظهر أنماط وأشكال  مثل أوالً    
. لـرئيس وتصبح الذرة المحصول ا   . جديدة من الزخرفة بواسطة الصقل والرسم     

إال أن فخار األراضي المنخفضة، باإلضافة إلى أكوام الدفن وسـمات وتقاليـد             
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ال سيما في األراضـي المنخفـضة       .  األراضي المنخفضة األخرى تبقى شائعة    
الشرقية على بعد من وادي مسيسبي المركزي ومن الجلـي أن هـذه الـسمات               

طريقة وصولهم إلى   أمريكا الوسطى بيد أن     (مستمدة من حضارات ميسو أمريكا      
  .وادي مسيسبي غير واضحة

والفترتان اللتان يكون تقليد المسيسبي بمثابة سمة مركزية لهما  هما فترة          
وتمتـد  . م1700-1200 / 11وفترة تـل المعبـد      . م1200-700/ 1تل المعبد 

السمات الرئيسة لهذا التقليد من المنطقة المركزية بين ستتلويس ومنغيس في فترة            
 إلى جورجيا وسكونسن وأشهر موقع في المنطقة المركزية هـو           -1–د  تل المعب 

كاهوكيا في ابلينوني حيث كان مركزاً دينياً  وسياسياً بارزاً بتالل معابده الكبيرة             
  .المسطحة المبنية من الطين

وقد تم التعرف على الحضارة الفرعية للقرية القديمـة لكاهوكيـا فـي             
في وسكونسن وتتألف استاالت من كل تـل        أعـالي وادي مسيسبي في أزتاالت      

ذي أعمدة مدينة تحيط بتلين مبنيين على هيئة أهرامات وكان سـكان كـاهولي              
فالحين يزرعون الذرة ويعيشون في بيوت من اللبن وأغصان األشـجار ويعـد             
موقع ماكون واحداً من مواقع المسيسبي األخرى المبكرة المهمة وكان كل مـن             

ن محصنين، مما يدل على أن مهـاجرين عاشـوا فـي            ماكون وازتاالت موقعي  
وكانت التالل المتعددة واألبنية األخـرى فـي        . منطقـة معاديـة قاموا بتشيدها   

ماكون محاطة بسدود ترابية وكانت إحدى األبنية مستديرة فيها خمسون مقعـداً            
ثالثة منها كانت موضوعة على ضريح تمثال لنسر وربما يقدم هذا دليالً على أن       

  .لبناية كانت بمثابة غرفة اجتماعاتا

 فقد وسع التل الهائل في      11وبلغ تقليد مسيسبي أوجه في فترة تل المعبد         
وزيـدت مـساحة جوانـب      ) م30( قـدماً    98كاهوكيا حتى وصل ارتفاعه إلى      
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ووصل موقع ايتواه فـي     ) م300×200( قدماً   984×656القاعـدة حتى وصلت    
  .ذه الفترةجورجيا كذلك إلى أقصى حد له في ه

وأظهرت تأثيرات األنواع األخرى لتقليد المسيسبي التي تضمنت إدخال         
 ثاني أكبر المواقع Alaتماثيل حجرية تمثل أشخاصاً ألول مرة، أما ماوندفيل في          

بعد كاهوكيا، فقد كان أقل تأثراً بكثير بسمات نورذرن و ودالنـدز مـن ايتـواه      
بيرة التي ضمت تل سبايروني أوكالهوما وإحدى السمات الرئيسة بهذه المواقع الك

) العبادة الجنوبية (سلسلة من األدوات الطقسية تعود إلى ما اصطلح على تسميته           
وصفائح من النحاس مزينـة بنقـوش       . وضمت هذه أطواقاً منقوشة من الصدف     

بارزة وتمثل بعض هذه التصاميم نسوراً وأخرى تظهر عيوناً وسهاماً ومنـاظر            
  .يئة العظام والجماجمتمثل الموت في ه

وكانت المراكز السياسية في كاهوكيا وايتواه وماندوفيل ال تزال في أكبر           
الظن ذات أهمية عند ظهور المكتشفين اإلسبان األوائل من أمثال دي سوتو فـي              
القرن السادس عشر بيد أن دخول األمراض األوروبية والتناقض الذي طرأ على            

قليد مسيسبي وفي اإلمكان تنسيب قبائل تاريخيـة        السكان أثر ذلك، سبب تدهور ت     
وكان سـكان تانـشز ومسيـسبي       . قديمة إلى بعض األطوار األخيرة لهذا التقليد      

يمتلكون مركزاً لالحتفاالت الطقسية ونظام طبقات اجتماعي تأتي علـى رأسـه            
وفي مناطق أخرى من الودالنـد      . األرستقراطية حتى مستهل القرن الثامن عشر     

غابات احتفظت قبائل قديمة مثل ايروكيواس بعناصر حضارية أقدم لتقليد          منطقة ال 
  .  في أغلب الظنHopewellودالند، بضمنها أنواع من الفخار الهوبوبلي 

æ†bÈ¾a@bîuìÛìäØmZ@ @

كان النحاس والذهب والحديد والفضة والرصاص والقـصدير المعـادن            
اسـتخدم الرصـاص    الرئيسة المستخدمة في أوروبا ما قبـل التـاريخ، وقـد            
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والقصديـر لصنع سبائك النحاس، وكان الذهب والقصدير يستخرجان على هيئة          
أما النحاس والحديـد والرصـاص فكـان        . حبيبات وكتل من الترسبات النهرية    

وفـي  . يحصل عليها بصهر الخامات المستخرجة من سطح األرض أو المناجم         
ما كانت الفضة تستخرج    العصر البرونزي كانت مناجم كبيرة للرصاص تعدن بين       

  .من شوائب الرصاص

وكانت األفران التي كانت عبارة عن حفر في األرض تغطيهـا أحيانـاً             
سقوف مقببة صغيرة الحجم تبطن جدرانها بالطين أما المعادن  فكانت ذات نقاوة             

تنقل على هيئة كتل مـصبوبة علـى شـكل جلـود            % 99تصل إلى أكثر من     
  .الحال في الشرقالحيوانات في أوروبا كما هو 

وكانت األدوات المعدنية تصنع بعملية صب المعادن وهي حارة ومن ثم           
تبريدها على الرغم من أن الحديد لم يتم سبكه بصورة دقيقـة مقـصورة فـي                
عصور ما قبل التاريخ في أوروبا، وقد تم إدخال قطع القوالب المفتوحة المطوقة             

، وكان المعدن يـصب فـي   المصنوعة من الحجر والطين لغرض صب المعادن   
أوان مصنوعة من المرو الملطف  بالطين واستنبطت أدوات فوالذية وبرونزيـة            
وحجرية لحفر وزخرفة المعدن وقد تم إدخال عمليات التحبيب والتخريم والتطعيم       

م وقد اسـتخدم النحـاس والـذهب        .بالزجاج والمنيا في أواخر األلف الثالث ق      
  . المعادنوالفضة والقصدير جميعاً لطلي 

م على شكل   . ق 1200أما في الصين فقد استخدم الحديد ألول مرة نحو          
كتل نيزكية وكان الحديد بمثابة أحجار كريمة يستخدم لتأطير القطع البرونزيـة            
المستخدمة في صناعة األسلحة الشعائرية وكان االستخدام الصحيح األول للحديد          

دس قبل الميالد علـى خـالف       في الصين على شكل حديد الزهر في القرن السا        
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 سنة بعد ذلك أما سباكة  1000أوروبا حيث لم يطور هنا األسلوب حتى حوالـي         
  .البرونز فقد تطورت بصورة متأخرة نسبياً

‡ßby@ìic@Ým@Z@ @

موقع أثري في غور األردن من العصر الحجري النحاسي في منتصف             
ى الضفة  اليمنـى لنهر     الطريق بين بحيرة طبرية شماالً والبحر الميت جنوباً عل        

ويتألف من مجموعة من التالل التـي تكونـت علـى امتـداد منطقـة            . األردن
 هكتار وقد أزالت العوامل الطبيعية الجزء األكبر منها ولـم           6.5مسـاحتها نحو   

  . هكتار وارتفاعه بضعة أمتار2.5يبق إال التـل الرئيس ومساحته نحو 

 فرنسية مشتركة –قبل بعثة أردنية  من  1986بدأ التنقيب في الموقع عام        
وتـم  . 1992بإدارة كل من جنفيف دلفوس وزيدان كفافي واستمر حتـى عـام             

عاشت مدة قصيرة لم تتجاوز القرنين  بين نهايـة          . الكشف عن مستوطنة مهمة   
منازلها متعددة الحجرات مبنية    . األلف الخامس وبداية األلف الرابع  قبل الميالد       

سم جدرانها سـميكة وهـي ذات   40– 30بعمق . ت حجريةمن اللبن على أساسا  
 تتـراوح   –أشكال متنوعة معظمها مستطيل وبعضها مربع وأكثرها كبير الحجم          

 وهي تلتف حول مساحات واسعة عموماً وتفصل        2م25-20مساحة المنزل بين    
بينها شوارع وأزقة مختلفة وكشف في المستوطنة عن التنانير وحفـر المواقـد             

  .ينوأحواض للتخز

ومن اآلثار المنقولة هناك األدوات الحجرية وال سيما المناجل والبلطات            
والمثاقب ورؤوس النبال والسكاكين والمكاشط كما وجـدت األدوات البازلتيـة           
كالرحى واألجراف والمدفات والمثاقب العظيمة واألواني الحجرية وبعضها مـن        

اح ورؤوس الـدبابيس    وقد صنعت بدقة ومهارة كالمزهريات واألقـد      –البازلت  
 بعضها من الهيمانين ومعظم األوانـي الفخاريـة         –وأكثرها من الحجر الكلسي     
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صنع باليد وبعضها يدل على استخدام الدوالب وهي مزخرفة بخطوط حمراء أو            
متعرجة لها شكل هندسي أو أشكال أفاع وبعضها يحمل زخرفة بالحز أو بالتلوين 

  .والكؤوسأو باللصق أهمها الصحون والزبادي 

وتجدر اإلشارة إلى الجرار الضخمة التي استخدمت في تخـزين مـواد            
) آوانـي جنائزيـة   (الطعام والشراب والى األواني الفخارية على هيئة حيوانات         

والتماثيل الطينية والحجرية المختلفة التي مثلث المعز والضان والبقر أو البـشر            
ر النادرة ورسوم جداريـة     والطيور وهناك الخرز والحلي من الصدف واألحجا      

  .ذات خطوط ملونة متقاطعة

كما كشفت في الموقع أدلة الصناعات النسيجية وصناعة السالل وتبـين           
أن السكان قد دجنوا الضان والبقر والمعز والخيول والكالب، كما استفادوا مـن             
الحيوانات والطرائد البرية والسيما الغـزالن واألرانـب والطيـور والقواقـع            

وهناك . ومن  مزروعاتهم القمح والشعير والحمص والعدس والكتان       . كواألسما
وهكذا فقد قامت الزراعة من جهة والرعي مـن         . أشجار الزيتون والتين والبلوط   

وال توجـد معلومـات     . جهة أخرى بالدور األساسي في حياة السكان االقتصادية       
  .كافية عن واقعهم االجتماعي والروحي

نة من كونها تمثل المرحلة األخيرة من عصور        تأتي أهمية هذه المستوط   
ما قبل التاريخ وهي تمثل حلقة في سلسلة حضارية واحدة سادت جنوبي سورية             
وفلسطين على امتداد ذلك العصر وتنسب إلى مـا اصـبح يعـرف بالحـضارة      
الغسولية التي كشفت أول مرة في تليالت الغسول شمال شرق البحر امتداد تلـك              

ات المتطورة التي مهدت لنشوء المجتمعات التاريخية البـاكرة         المنطقة للمستوطن 
  .في مطلع األلف الثالث قبل الميالد
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تل أثري يقع في شمال سورية على بعد خمسة كيلومترات جنوب غربي            
ويرجع تاريخ آثاره إلى الحقبـة      ) خابور الفرات (رأس العين قرب منبع الخابور      

  .م. ق4200 إلى سنة 4800الممتدده من حوالي سنة 

وقد امتازت آثار هذا التل بفخارها الرقيق المصبوغ بعده ألوان وهو ذو            
) نبه كـوراء  (وفي  ) األربجية(برقشه هندسية رائعة وقد وجد فخار مماثل له في          

  .في الموصل

وتمثل آثار تل حلف عصراً من العصور الثقافية التاريخية يتميز بها وقد            
 حلف وهو أول أدوار العصر الحجري المعدني لتميزه         سماه علماء اآلثار عصر   

عن بقية األدوار التاريخية وقد أصبحت منطقة تل حلف فـي منتـصف األلـف       
الثانية قبل الميالد من ضمن دولة ميتاني الحورية ثم اتخذ اآلراميون من موضع             

في القرن العاشـر قبل    ) بيت بحياني (هذا التل عاصمة إلحدى ممالكهم المسماة       
لميالد وقد كشفت عن آثار العمارة اآلرامية فوق طبقات عصر حلف منها بقايا             ا

  .الذي يرجع تاريخه إلى القرن التاسع قبل الميالد) كباراً(قصر الملك 

‡îjÈÛa@ÝmZ����� �

يقع تل العبيد بالقرب من أور في جنوب العـراق، وقـد كـشف عنـه                  
االسم على عـصر    وأطلق   1924 حتى   1922 ومن   1919البريطانيون في عام    

وفي الحقيقة فإن المستويات األولـى عبيـدا        . في التسلسل الزمني لبالد الرافدين    
م، مع أكواخ من القصب وفخـار       .أعطت دليالً لمستوطن من اآللف الخامس ق      

ملون وأدوات طينية وحجرية، إال أنه لم يكن هناك أثر للمعادن، وعثـر أيـضاً               
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، )م. ق4200نحو  (11اريخها من عبيد على مقبرة احتـوت على مدافن يرجع ت    
  .م. إلى نهاية األلف الثالث ق17يسميه البعض اآلن بعبيد 

وينتشر فخار العبيد الملون وذو التصاميم الهندسية على مساحة واسـعة           
من جنوب إيران والجزيرة العربية إلى سوريا مظِهـرا تطـوراً مـستمراً فـي               

وهناك فترات مبكرة أكثـر  . ية طويلةجنـوب بالد وادي الرافدين عبر فترة زمن 
في مواقع أخرى، وقد عثر على معبد من عصر فجر الـسالالت فـي الجهـة                

كشف المعبد فـي عـام    (الشمالية للتل، شيد على منصة يحيط بها سور بيضوي          
وعثـر علـى منحوتـات      ) في العراق (يشبه الذي في خفاجة في ديالى       ) 1937

ارية كانت تزين الواجهـة، وهـي اآلن        وحيوانات ومخاريط فخ  . نحاسية بارزة 
  .محفوظة في المتحف البريطاني في لندن

òãŠbàÈÛa@ÝmZ@ @

المدينة التي أسسها الفرعون المصري امنحوتب      ) آخت أتون (بقايا مدينة     
وهو الـذي   ) م. ق 1358-1375(أو امنوفيس الرابع الذي عرف باسم اخناتون        

ن طيبة إلى العمارنة وهذه تقع      نادى بمبدأ الوحدانية فاضطر إلى نقل عاصمته م       
 ميالً فوق القاهرة ووجدت في خرائب هـذه         19ميالً تحت أسيوط و   58على بعد   

 جرة أو قرميد تشمل على السجالت الملكية        1300م حوالي   1887العاصمة سنة   
الشهيرة ومن بينها الرسائل المرسلة إلى اخناتون والى أبيه امنحوتـب الثالـث              

ك الشرق األدنى ومن حكام اإلمبراطورية في بـالد من ملو) م.ق1412-1376(
وهذه هي المصادر األوليـة     . الشام وهي مدونة بالخط المسماري وباللغة البابلية      

لدراسة تاريخ الشرق األدنى القديم في القرنين الخامس عشر والرابع عشر قبـل             
  .الميالد
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صر ما قبل الكالسيكي    موقع قرية يرجع إلى الفترة المتوسطة المبكرة لع         
. في حوض المكسيك بالقرب من الساحل الغربي الـسابق لبحيـرة تكـسكوكو             

ويستخدم الموقع اليوم مكاناً لصنع اآلجر، وأدى هذا في النهاية إلـى اكتـشاف              
وقد عثر على مئات من المقابر لفترة ما قبل الكالسيكية          . مقبرة تالتيكوا الشهيرة  

وفخار مشكل جميـل إضـافة      . ابين جنائزية مترفه  وغالبـاً ما كانت ترافقها قر    
إلـى حفر جمع النفايات في القرية وتظهر البضائع الجنائزية تأثيراً أو حضوراً            

وتبين المجاميع الرائعة مـن التماثيـل الـصغيرة         . اولميكيا واضحاً في الموقع   
 لـدى   المختلفة بنوعيها المجوف والمصنوع باليد تبايناً مدهشاً في أنواع المالبس         

مجتمع تالنيلكو وكذلك في قصات الشعر والزخارف الجلدية التي تؤثرعلى تنوع           
  .الحرف في المجتمع مثل الرقص والبهلوانيات ولعب الكرة

kîÔänÛaZ@ @

األسلوب الذي بوساطته يسترد عالم اآلثار البقايا المادية التـي تخـص              
ـ  . نشاط اإلنسان في الماضي  والمطمورة تحت سطح األرض        ي فتـرة  ونـشأ ف

النهضة عندما شرع الناس بإدراك أن األعمال الفنية القديمة مدفونة في الغالـب             
. تحت األرض، وال يمكن الوصول إليها إال بالتنقيب في مواقع المـدن القديمـة             

وبالتدريج صار التنقيب هو السائد وهو اآلن ال يجري إلشباع رغبة هواة جمـع              
كما كان الحال فـي     (م أو تحتل مواقع     التحف األكثر جاذبية لعرضها في منازله     

  . في األروقة العامة أو المتاحف)  القرون الثالثة الماضية

يتمثل الدور الرئيس في التنقيب في وقتنا الحاضر بإيجاد أجوبـة عـن             
مجموعة محدودة من المشاكل أو األسئلة على الرغم  من أن التنقيب يأخذ قسطاً              

إال أنه ال يشكل في الحقيقة إال مرحلة واحـدة          كبيراً من وقت عالم اآلثار وجهده       
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غير أن كثيراً من مواقـع المـستوطنات        . من مراحل بحثه عن ماضي اإلنسان     
القديمة يتدمر سنوياً نتيجة للحراثة وأعمال مقـالع الحجـارة وتـشييد الطـرق              

مما أدى إلى نمو فرع متخصص فـي علـم          . والمنازل والمصانع والسدود الخ   
م آثار اإلنقاذ الذي يكمن غرضه الوحيد في تسجيل أكبر كميـة            اآلثار يعرف بعل  

وليس الغرض من التنقيب    . ممكنة من هذه المواقع المهددة قبل ضياعها إلى األبد        
العثور على األشياء فقط بل  تسجيلها في مواقعها والتراكمات التي توجـد فيهـا       

ر علـم اآلثـار وال      وتفسير عالقاتها الطبقية وقد ارتفعت مستويات التنقيب بتطو       
  .تزال تتحسن كل سنة

في يـوم واحـد فـي القـرون         ) تالل(فبينما كان يتم تنقيب عدة تلول       
الماضيـة أصبح اليوم الوقت الالزم للتحري عن تل واحد يستغرق شهوراً ال بل             
سنين وقد حدثت ثورة في مستويات العمل على أيـدي رجـال بـارزين مثـل                

مانيا وسوسيرا وبريطانيا، وسـيرمورتيرويلر     جيرهارد بيرسوا الذي عمل في أل     
الذي استطاع إظهار قيمة التنقيب المنظم والدقيق لعلماء اآلثار في سلـسلة مـن              
التنقيبات الرائعة امتدت من ويلز إلى الهند وامتدت في العشرينات مـن القـرن              
الماضي وما بعده، وقام تالمذته مثل الديم كاثلين كنيون بنشر القياسـات التـي              

عتمدها لدرجة أنها أصبحت تشكل اآلن الحد األدنى المقبول للعمل فـي كثيـر              ا
  .مـن المناطق في العالم

وبعد أن ينتهي عالم اآلثار من انتقاء موقع للعمل، يشرع بعناية بجمـع             
فريق من الناس والمعدات التي يحتاجها إلنجاز عمل التنقيب في الموقع بنجـاح             

عالم اآلثار أية مهارات محددة إال أن  الفريـق          وقد ال يملك الكثير من مساعدي       
يضم عدداً من المختصين يعتمد عددهم وتنوعهم على طبيعة الموقع المراد تنقيبه            
ومكانه وبالدرجة األساس على موارده المالية بحيث يستطيع عـالم اآلثـار  أن              



  214

يستصحب ما يحتاجه من المعدات والرجال، وإذا كان موقع عمله علـى مقربـة      
 مقره فباستطاعته طلب استشارة عدد محدد من المختصين كلمـا بـرزت             مـن

ومن ناحية أخرى   . الحاجة إلى ذلك بدالً من آخذهم إلى الحقل طوال فترة التنقيب          
) مثل التراب والحبـوب المفحمـة     (باستطاعة عالم اآلثار جمع نماذج من المواد        

 الحقل، ومهما يكن من وإرسالها إلى المختبر لفحصها من قبل المختصين بدالً من
أمر فان عالم اآلثار يأخذ معه كميات كبيرة من النماذج إضـافة إلـى األدوات               
والمواد التي يعثر عليها لغرض الدراسة والتحليل في المختبر حالما تنتهي عملية            

  .التنقيب

وقبل أن يبدأ التنقيب من الناحية العملية يكون عالم اآلثار قد قام بمـسح              
إما على األرض وإما عن طريق التصوير الجوي . السطحي للموقعدقيق للمظهر 

ويتم مسح الكثير من الموقع في هذه المرحلة بواسطة أجهزة علمية مثل مقاييس             
المقاومة أو أجهزة قياس المغناطيسية للبروتون إلعطاء إشارة مـسبقة لماهيـة            

مردومـة  مثل الجدران واألكوار والحفر ال    (الخصائص المطمورة تحت األرض     
ولقد تم استنباط عدد من الوسائل والطرق فـي الـسنوات الماضـية             ) والخنادق

الستخالص أكبر حجم من المعلومات من الموقع والقيام بتنقيب أنواع مختلفة من            
  .المواقع

ومن الناحية الجوهرية فإن عملية التنقيب المتمثلة بالكـشف والتـسجيل           
كمات واألبنيـة عكـس النظـام الـذي      فـي أبعاد ثالثة ورفع المستويات والترا     

تراكمت وشيدت فيه الطبقات اآلثارية ويتم التعرف على التراكمات والمستويات          
المختلفة في األرض بوساطة االختالفات في اللون والبنية والميزة العامة للتراب،           
واستناداً إلى الظروف فمن المحتمل نخل التراب بصورة دقيقة في غرابيل ناعمة            

و استخدام أسلوب التقويم  وذلك بغسل التراب لجعـل الحبـوب والبقايـا              أ. جداً
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األخرى التي تقل كثافتها عن كثافة التراب تطفو على سطح وعاء يحتوي علـى              
الماء ويستخدم عالم اآلثار إضافة إلى هذه التقنيات واألدوات الدقيقة مثل الفرشاة            

إلى أدوات أخشن تراوح بين     المصنوعة من دبر الجمل واآلالت اليدوية المسننة          
المجارف والمعاول والمساحي ورافعات التراب الميكانيكية كالتي تستخدم في بناء 

  .الطرق وشقها

وألن عالم اآلثار مهتم بإقامة عالقات ذات أبعاد ثالثة بين أقسام الموقـع            
هـو  ) والمقطـع (فإنه يقوم دائماً بتصوير عمله وإعداد خطط ورسوم مقطعيـة           

حيطان ضـيقة لمنطقـة     (لفني لواجهات الخنادق والعوارض اآلثارية      المصطلح ا 
تركت على طول منطقة التنقيب لتسهيل دراسة العالقات العموديـة          ) غير منقبة 

ويحتفظ أيضاً بسجالت مفصلة للخـصائص      . للميزات التي يجري التنقيب عنها    
وية والبقايـا   التي يستعيد مواقعها وعالقاتها الطبيعية وطبيعتها والمصنوعات اليد       

األخرى التي تحتويها ثم تحفظ وتخزن اللقى والنماذج التي تؤخذ للمختبـر مـن              
عليها بطاقات تشير بوضوح ودقـة      (أجل التحليل واالختبار في حاويات منفصلة       

ويعتمد تصميم الخنادق التي يفتحها المنقب على       )إلى المكان الذي عثر عليها فيه     
هما طبيعة الموقع ذاته، وما إذا      . الن رئيسان عدة عوامـل يأتي في مقدمتها عام     

كان في النية القيام بتنقيبات شاملة ويتحدد هدف التنقيبات الجزئية إما بالحصول            
عن الموقع وإما التحري عن جزء محدد منه مثـل معبـد إمـا              )  نموذج(على  

مجموعة بيوت أصحاب الحرف ضمن المدينة القديمة وتكـون الخنـادق فـي             
ختبارية عادة قليلة وصغيرة الحجم إال أن تصميم الخنادق في النـوع    التنقيبات اال 

يعتمد بدرجـة   . الثاني من التنقيبات الجزئية وكما هو الشأن في التنقيبات الشاملة         
كبيرة على حجم المنطقة المراد تحريها على الخـصائص الـسطحية المدفونـة             

واحد طويل أو شبكة    للموقع فإذا كان السطح مستوياً بعض الشيء يكتفي بخندق          
) التالل(أما التلول   . من الخنادق الصغيرة تفصل بينها عوارض خشبية أو ترابية        
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فيجري تنقيبها عادة على ) م30(التي يصل قطرها إلى  ) مثل تلول الدفن  (الدائرية  
شكل مقاطع تتشعب من وسطها العوارض وما أن تنتهي عملية التنقيـب حتـى              

ل المواد المكتشفة والمعلومات المسجلة في دفتـر        يشرع عالم اآلثار بمهمة تحلي    
التنقيب إضافة إلى الخرائط والرسوم والصور الفوتوغرافيـة وتـستغرق هـذه            
العملية مدة أطول بكثير من التنقيب ذاته وفي الحقيقة فإنها غالباً مـا تـستغرق               

  .   سنين عديدة وتتوج بنشر تقرير عن العمل
æìî×bãìmìnÛaZ@ @

ن الجزء األوسط من فيراكروز بالمكسيك في الفترة  ما          احتل التوتوناكيو 
ويذهب بعض علماء اآلثار إلى أنهم احتلوا المنطقة في الفتـرة           . بعد الكالسيكية 

الكالسيكية أيضاً ولهذا السبب فإنه يطلق مصطلح التنوتـانيكي بـصورة غيـر             
تقد أن  دقيقـة على األدوات المصنوعة باليد في المنطقة وموقع آيل تاجين،  ويع           

إال أن اللقـى تـضم صـفائح    . الكثير من هذه األدوات لها عالقة مع لعب الكرة     
منحوتة لتقوية ظهر المرايا المصنوعة من موزائيك تدخل في تكوينها قطع مـن             
معدن البيريت الحديدي والعالقة المميزة ألسلوب الفن في هذه الفترة هي الحلـي             

المستقيمة  فيها حـول منحنيـات       الدرجية المحكمة الصنع حيث تربط الخطوط       
دائرية تمامـاً والحلي هذه قصيرة وسميكة تحيط بها حافات طبقة طالء وتلطـخ       

  .التماثيل الصغيرة في بعض األحيان بطالء إسفلتي أسود

  عند الفتح مدينة التوتـو نـاكيين         CEMPOALA-وكانت سيمبو أال    
ة، وكانت تدفع األتاوة  نسم30.000العظيمة ويقال إن عدد سكانها كان يصل إلى 

إلى االزتيكيين وقد زار كورنز الموقع في طريقه من فيراكروز إلى المكـسيك             
وأقنع النولتوكانيين بالتمرد على األزتيكيين وتعد التماثيل الصغيرة التـي يبلـغ            

من أشهر األعمال الفنية التوتوناكيـة وكانـت      ) م38(انج  ) 15(ارتفاعها حوالي   
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مسطحة توحي بتشويه في مؤخرة الرأس ووجوه ضـاحكة         لهذه التماثيل رؤوس    
  .وتعد هذه الميزة فريدة من نوعها في أمريكا الوسطى القديمة

ì×bãaìçbîmZ@ @

تمثل تياهواناكو موقعاً وأسلوباً وحضارة، يقع الموقع وهو عبـارة عـن      
مجمع كبير لألبنية الدينية واالحتفالية بالقرب من بحيرة تيتيكاكـا فـي بوليفيـا              

 مركز لعبادة دينية مهمة حيث تم    1000 الى   600ان  مركزاً واحداً من بين       وكـ
 أو إله الصولجان على بوابة حجرية staff godتصوير اإلله الرئيس فيها، وهو 

ضخمة وانتشرت معتقدات تياهواناكو المعبر عنها في فن وأسـلوب معمـاري            
ريالياً ويرتبط األسلوب متميز على طول جنوب بيرو ويوليفيا باعتبارها نظاماً إمب     

  العسكرية وشـكل هـذا       huariالديني في الشمال بتوسع إمبراطورية هيواري       
  في اغلب midle horizon_ األسلوب العناصر الموحدة لفترة األفق المتوسطة

  .األماكن في بيرو

bmýîvîa�mZ@ @

وهو فخار مطبوع مزجج أحمر ينسب إلى فترة اإلمبراطورية المتأخرة            
ويعـد الفخـار    . صنع في عدة مراكز في إيطاليا، والمقاطعات الرومانيـة        كان ي 

البسيط والفاخر الذي ظهر من القرن األول إلى القرن الثالث للميالد في جنـوب              
ويسمى أيضاً بفخار سامين اسـتناداً إلـى        (ووسط وشرق الغال، أكثرها شيوعاً      

ي شمال إيطاليـا    أما مراكز اإلنتاج األخرى ف    ) وصف بليني من جزيرة ساموس    
   فكانت منطقة شرق البحر المتوسط      arretineحيث خلف فخارها فخار اريتاين      

  .وإسبانيا وشمال أفريقيا
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ÞbØîmZ@ @

نقبت فيـه مـؤخراً     . موقع ضخم جداً يرجع إلى الفترة الكالسيكية لمايا         
وصانت بعض أجزائه بعثة من جامعة بنسلفانيا ويعد تيكال واحـداً مـن أكبـر               

   على مساحة     petenفي العالم الجديد وتنتشر خرائبة التي تقع في بيتين          المواقع  
ويرجع تاريخها إلى فترة ما قبل الكالسيكية المتوسطة ويتميـز الموقـع            . واسعة

بستة أهرامات عبادة مشيدة من حجر الكلس النسبية بتمثال يرتفع بعـضها الـى              
الغصي الذي تبلغ مساحته    أو اكثر وتتناثر في هذا الموقع الوعر        ) م61(قدم  200
ساحات عامة هائلة مبلطة ومعابد ومـساكن فخمـة         ). 2كم15( أميال مربعة    6

وحـسب تقـدير    . وساحات لعب الكرة ومئات من النصب والمسالت والمعابـد        
الدراسات التي أجريت مؤخراً عن نمط االستيطان كان يسكن تيكـال فـي أوج              

مها وثروتها الهائلة فإنها تمتلك      نسمه وباإلضافة إلى حج    5.000عظمتها حوالي   
، والتي يرجـع تاريخهـا      29أقدم نصب معروف في حضارة مايا وهي المسلة         

م وهجرت نيكال في نهاية القرن العاشر الميالدي شأنها شأن معظـم            262إلـى  
  .مواقع مايا فـي األراضي المنخفضة الجنوبية

æb×aìèîmìîmZ@ @

شـمال  ) كـم 48(مـيالً   30فة  تقع مدينة تيوتيهواكان العظيمة على مسا       
شـرق مكسيكو ونمت من حجم قرية في الفترة مـا قبـل الكالسـيكية حتـى                

) 2كم12( أميال مربعة 8انتشـرت في أوج ازدهارها على مساحة غطت حوالي 
وكانت القوة االقتصادية والسياسية المهيمنة في المكسيك خالل الفترة الكالسيكية          

  .م200نحو سنة 

17دينة من طريق طويله يميل باتجاه الشرق بنحـو          ويتألف مركز الم    
 5 

وتنتظم على جـانبي الـشارع معابـد        ) شارع الموتى (ويعرف باسمه االزتكي    
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الهائل في الناحية الشرقية والفنـاء      ) هرم الشمس (ثانويـة صغيرة وأبنية سكنية     
أو القلعـة، ويـضم الفنـاء معبـد         ) كيـوداديال (الذي أطلق عليه اإلسبان اسم      

 وهناك قصر في النهاية الشمالية للـشارع تحـيط     quetzalcoatlزالكواتل  كيوات
بـه أبنية المعابد وهرم القمر، وكانت المدينة بأجمعها مبينة على تصميم متعامد            
مثل المدن العصرية وشيدت مجمعات كبيرة كي تطابق التصميم األصلي وفـي            

سها وضم مجمع سـكني  اإلمكان االستدالل على آثار هذه األبنية بتتبع خطوط أس  
في تيوتيهواكان عدداً من األفنية المفتوحة تحيط بها األروقة المعمدة المـسقوفة            
تفضي إلى غرف وكان هناك في أغلب الظن معبد صغير ألهالي المجمع وفـي              

  .اإلمكان االستنتاج أن المجمعات كانت تقطنها أسر كبيرة مع خدمها

 الذي يواجه الشمس في وقت      وكان يقرر وجهة المدينة كلها هرم الشمس      
المغيب عندما تمر فوقه مباشرة في أحد أيام السنة وهذا نهج طقسي عثر عليه في 
الكثير من مدن أمريكا الوسطى القديمة وأظهرت األنفاق التي حفرت إلى داخـل             
الهرم أن ركامات كسر الحجارة المستخدمة في الطمر تضمنت تماثيل صـغيرة            

سيكية مما يدل بوضوح أن الهرم يرجع إلى هـذه الفتـرة            من الفترة ما قبل الكال    
وهذا الهرم ومعبد كيواتز الكواتل اللذان شيدا في مستهل الفترة الكالسيكية همـا             

  .من أقدم األبنية الباقية في الموقع

وتمتلك أبنية أخرى ذات تاريخ  متأخر في الفترة الكالسـيكية أسـلوب             
 - تابليـدو  –ارية المميزة له اسم ثـالود       ويطلق على السمة المعم   . العمارة نفسه 

ونحت على التابليدرات في معبد كيزواتز الكواتل جسم متموج لثعبـان يكـسوه             
الريش وأصداف بحرية ورؤوس ناتئة للثعابين المكسوة بالريش وإلـه المطـر            

والبناية الوحيـدة   .  رأساً تماثل أيام السنة    360تاللوك وكان هناك ما مجموعه      –
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تنفرد بهذه السمات التقويمية هي معبد الكوات في آيل تاجين وربما           األخرى التي   
  .استوحيت من تيوتهيواكان

وأظهر مشروع نفذته جامعة روجستر لوضع خرائط للمدينة والذي تـم           
 بناية وجمع الملتقطات السطحية من كـل المنطقـة          5.000فيه فحص أكثر من     

ت واألسلحة األوبزيديه    محل عمل لصنع األدوا    400انـه كانت هناك أكثر من      
ووجـدوا أيـضاً أن     .  مصنع للفخار وعدد من المصانع للحرف األخرى       300و

المدينة كانت مقسمة إلى عدد من الباريوس أو المحـالت المخصـصة لحـرق              
متعددة، وكان أحد الباريوسات ذا أهميـة خاصـة حيـث كـان كـل الفخـار                 

ه أيضاً مقبرة مـشيدة     والمصنوعات اليدوية مصنوعة وفق أسلوب أواكساكا وفي      
باألسلوب نفسه إال أن األبنية كانت مصممة حسب أسلوب  تيوتيهواكـان ومـن              

غير المؤكد ان تكون هذه الباريوسات او المحالت أجزاء منفصلة مـن المدينـة               
) الـسفراء (يرتادها التجار الذين يؤمون المدينة أو محل إقامة ممثلي المقاطعات           

 محالت إقامة جبرية للرهـائن فـي تيوتيهواكـان          وهناك احتمال في أنها كانت    
الذيـن  كانوا  يحتجزون فيها لضمان طاعة األقاليم التي ينتمون إليها، ال إال أنها 

  .تؤثر على عالقة وثيقة بين المنطقتين

وامتد تأثير تيوتيهواكان إلى مايا حيث أن المدينة كانت بالشك مركـزاً            
 عظيمة حيث شيدت األبنية الكالسيكية فـي        وربما كانت دولة إمبريالية   . عظيماً

 نـابليرو   -كامينا لجويو ضمن أراضي مايا المرتفعة في غواتيماال بأسلوب تالود         
وشاع استخدام اآلنية ثالثية  القوائم واألغطية المخروطية واالنطباع الذي يمنحه           
 الدليل اآلثاري و أن كامينا لجويو كانت مستعمرة تيوتيهواكانية ووصـل تـأثير            

تيوتيهواكان إلى أراضي مايا المنخفضة أيضاً فقد عثر على الفخار في عدد مـن   
   copanالمواقع في يوكانان وضمن نطاق أراضي مايا الجنوبية وحتى كوبـان            



  221

وكانت الساللة الحاكمة فـي نيكـال علـى صـلة وثيقـة مـع               . في هندوراس 
 مرتـدياً التـاج     حيث تبين حاكمـاً   ) 3(التيوتيهواكانيين كما تدل على ذلك سلة       

إال أن هناك محاربين يرتـديان مالبـس        .والصولجان والشعارات التي تميز مايا    
بيد أن هناك احتماالً . تيوتيهواكانية لعلهما حراس وال يعرف بالضبط هوية الحاكم

كبيراً ان يكون من األتباع الذين نصبهم التيوتيهواكانييون ومنحوه نوعـاً مـن             
  .الحماية األبوية

جزء المبكر من القرن السابع المـيالدي انهيـار التيوتيهواكـان     وشهد ال 
واضطراباً عاماً في النظام القائم بيد أن قادمين جدداً اتـسموا ببربريـة أكثـر               

  .واستوعبوا الكثير من التقاليد مثل عبادة قوانزالكواتل وتكنولوجيا المدينة

@æìu@LwãbnŠbuI1876@ M@1956ZH@ @

ر حبه ألعمال التنقيب مثل كثيـرين مـن         أظهر جارستانج منذ وقت مبك      
األثريين فعندما كان في أكسفورد يدرس الرياضيات استمرت هواياتـه لآلثـار            

 1895والفلك فدرس منطقة رومان ديبشستر التي نشر عنها تقريراً فـي عـام              
وكان عمره عندئذ تسعة عشر عاماً ثم بعد ذلك بـأربع سـنوات انـضم إلـى                 

ذلك بدأ حياة طويلة في حقل اآلثار المـصرية كمـا           فليندرزبتري في أبيدوس وب   
قـام بأعمال التنقيب أيضاً في العرابة وبيت خالف ثم أخيراً  في مروي مدينـة               

هــ  . وهذا الموقع األخير قد تعرف عليه صديقه أ        1914-1910االثيوبيين من   
سايس الذي هداه أيضاً إلى آثار تركيا وجغرافية بالد الحثيـين وكانـت إحـدى               

 زار جار ستانج أعمـال  1907موضوعات التي إهتم بها مدى الحياة وفي سنة      ال
وحين كـان هنـاك     . التنقيب األلمانية في بوغازكوي تحت إشراف هوجوونكلر      

شاهد اكتشاف األلواح المسمارية التي دون عليها نص المعاهدة التي عقدت بـين        
  .م. ق1269الملك الحثي خاتوشيليش الثالث ورمسيس الثاني ملك مصر في 
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ومن أعمال جار ستانج كانت في أريحا أيضاً حيث قام بأعمال تنقيب من        
وقد نقب حتى الطبقة النيولينية بل حتى الطبقات المبكرة التــي           1930-1936

تسبق عصر الفخار والتي أصبحت المعلومات عنها أفضل بفضل أعمال التنقيب           
تحت إشـراف 1958– 1925 التي قام بها المتحف البريطاني بإجرائها هناك بين

أواخـر القـرن    (مس كانلين كنيون وقد نسب بعض جدران مهمة من المدينـة            
إلى عصر هجوم يشوع ولكن هذا التحديد قـد أقـيم           ) الخامس عشر قبل الميالد   

 التي بينت أنه يجب تأريخها      1952الدليل على عدم صحته من اكتشافات موسم        
  .قبل ذلك بثالثة قرون على األقل

åÏbuZ@ @

م سميت باسـم    . ق 300-1200أسلوب أو حضارة ظهرت بين حوالي         
وتتميز بمـصنوعات   . موقع جافن دي هونتر في بيرو خالل فترة األفق األول           

دينية ويشير انتشارها إلى تأثير ثقافي وديني كبير وال يعـرف مـدى التـأثير               
شكال وتتضمن األ . السياسي طالما أنه ليس هناك دليل على التحصينات العسكرية        

المعمارية الرئيسة مساطب تذكارية ذات شرفات وبالطات مغمورة في مراكـز           
احتفالية وتظهر العناصر المبسطة لفن األيقونات المعقد لألسلوب فـي أشـكال            
عديدة في المناطق المختلفة في األشياء المصنوعة من الحجر والصدف والعظـم          

ـ        وكانـت المخلوقـات    . ةوالفخار والذهب والفضة واألنسجة المحاكـة والمطلي
األسطورية تظهر بأشكال مختصرة في غاية االختصار وفي بعـض الحـاالت            

. استخدمت جوانب منفردة من الصور المحكمة  أكثر كـشكل هندسـي مجـرد             
ومـن سمات األسلوب التوازن المتحقق واإلطار النمطي المـنظم لحـزم مـن             

ة فنائي ملساء وفنـائي     وتتضمن األشكال الفخاري  . الخطوط المستقيمة والمنحنية  
منفردة ركابية ذات مصبات وجرار على هيئة ثمر اليقطين وجرار خمر مستقيمة           

وتتضمن الطرق الفنية في الزخرفة صياغة النماذج والنحـت المحـزز           . الجانب
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والختم المسنن الهزاز واألسطح المنسوجة علـى خلفيـات رماديـة أو سـوداء              
لساحلية الشمالية بكيويـسنيغ وفـي الـساحل        األسلوب الشافيني التأثير للمنطقة ا    

الجنوبي عند بارا كاس تظهر موضوعات دينية متعاصرة ظهوراً مبكـراً  لهـا              
ـ  متأثرة تأثيراً عميقاً بإله الصور العظيمـة لجـافن دي          ) وجود سحري ( صلة ب

هانتر وتمثل جافن أول حضارة أندية وأسلوبها في الفن لم يبد أبداً في تعقيد فـن               
  .  الخاص بهاICONGRAPHYونات األيق

æb−buZ@ @

وعاصـمة  . أحد اكبر مواقع فترة ما قبل العصر الكولومبي فـي بيـرو            
م حتى قام األنكيون بفتحها فـي عـام         1000 من   CHIMUإمبراطورية شيمو   

م ويتألف القسم األكبر  من الموقع من مجموعة من المنازل المسورة مـن 1476
و تقع إلى الشمال مـن      ) م200× 400( قدم   656× 1312الطوب تبلغ مساحتها    

وكانت هناك ضمن كل مـن البنايـات        . تروجيللو على الساحل الشمالي  لبيرو     
المسيجة ذات األسوار العالية مساحات استقبال فسيحة ومساكن النخبة ومنـصة           
الدفن والكثير من غرف الخزن ووحدات إدارية ومطابخ وبعض المنازل للطبقة           

منطقة حدائق مغمورة كبيرة وقد أتاحت القبور الملكية  الـدليل           الدنيا إلى جانب    
على أن المنازل المسورة  لم تبن في آن واحد وإنما في أوقات متعاقبة كل واحد                

  .ألحد الحكام

وأتاحت القبور كميات من فخار شيمو األسود واألحمر أنسجة وعباءات          
برونزيـة وأدوات   من الريش ومجوهرات من الذهب والبرونز والفضة وأسلحة         

إلى جانب قطع منحوتة من الخشب وقد أسفرت التنقيبات األخيرة كـذلك عـن              
أسوار مزخرفة بالنحت البارز ذات صور بشرية رمزيـة وهندسـية متكـررة             
واألسوار ذات جدران مطلية باألبيض إلى جانب نظم واسـعة  للـري تـرتبط               
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 على إمبراطورية شيمو بالعاصمة، وكانت السيطرة االقتصادية والسياسية تمارس    
من هذه العاصمة وتبلغ تقديرات السكان للبنايات المسورة الضخمة إلـى جانـب        

الـى  40.000المناطق اإلدارية والسكنية والخزفية في هـذه الفتـرة بحـوالي            
200.000.  
@Íãbu–æeZ@ @

عاصمة قديمة للصين قرب مدينة سيان الحالية اسـتخدمتها أوالً سـاللة              
ولشهرتها في أثناء حكـم  ) م.قChuo dynasty) 1027- 771–جـو الغربية 

– Tang–و ســاللة تــانغ ) م220–م Han-dynasty) 206–ســاللة هــان 

Dynasty-)678- 906فقد تناوبت مع لوريانغ عاصمة إلمبراطورية عظيمة ) م
وكانت مدينة جانغ ضخمة صممت وفق نمط شبكة متعامدة الخطوط تتجه شماالً            

مة للمدينة وقد تم التنقيب عن بعض البنايات الكبيـرة          وجنوباً ضمن أسوار محك   
يوان كما هو الحال مع أضرحة عائلـة تانغ        –لهذا التاريخ وال سيما قصر هان       

  .اإلمبراطورية التي تقع خارج المدينة

@ÙíŠ‡í‹Ï@xŠìu@L‡äÐmë‹uI1775@–1853ZH@ @

فك العالم الكالسيكي األلماني الذي يرجع إليه فضل أول نجاح حقيقي في              
رموز الخط المسماري ولم يدع أي علم خاص باللغات الشرقية ولكن كانت لـه              
قدرة خارقة على حل األلغاز وبينما كان يدرس فقه اللغة على أيدي األستاذ هاين              
في جوتنجن وجه أصدقاؤه عنايته إلى الرموز الغربية المشكلة على هيئة مسامير            

ن أطالل اصطخر في ايران فـي عـام      والتي قام بنقلها نيبور ينقلها ألول مرة م       
1765.  

وأساس آخر لعمله ما كان لديه من مذكرات عن آثار الفرس التي قام دي  
 والتي كان قد تم فيها قراءة بعض النقوش البهلوية          1793ساسي بنشرها في عام     
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وكانت هذه النصوص مكتوبة بالحفر فوق منحوتـات تـصور          ) نقش رستم (من  
ل كانت أيضاً متعلقة بصور ملكية وقد بين مونتر         ملوكا ونصوص اصطخر بالمث   

من قبل بأنها تنتمي إلى الفترة األخمينية وأن الكتابة تقرأ من الشمال إلى اليمـين            
  .كما حدد أيضاً مجموعات الحروف التي تدل على األسماء الملكية

وقد استنتج جرو تفند بأن النقوش المسمارية يمكن أن تكـون النمـوذج             
ي اآلثار البهلوية المتأخرة وقـد أدرك أن الكلمـة التـي تتكـرر              الذي احتذى ف  

وأن ملك الملوك يمكن أن توجـد فـي         ) ملك(والمكونة من سبعة حروف تعنى      
كلمتين متجاورتين وفي الصورة البهلوية استنتج بمقارنة نقشين متـشابهين مـن          

ـ        . اصطخر يبدأ ان بكلمات مختلفة     ذي بأن المذكور ملكين وواحد منهما ذلـك ال
يذكر أيضاً اسم أبيه الذي يصف نفسه بأنه ابن الملك المذكور في النص الثـاني               

  ).س(هو ابن ) ى(وان الملك  )  ي(هو ابن الملك ) ز(وهكذا وجد أن الملك 

والخطوة التالية كان التعرف على هؤالء الملـوك االخمينيـين الثالثـة            
يبدأآن برموز مختلفة فـال     المشار إليهم ولما كان االسمان اللذان في أول النقش          

يمكن أن يكونا فورش وقمبيز كما ال يمكن  أن يكونا فورش وارتاكـسـركيس              
ألن االسمين كان لهما تقريبـاً نفـس الطـول ولـم يبـق إذن إال اسـما دارا                   

الذي لم يلقب نفسه ملكاً يتفق مع هيساتـسيس المـذكور عنـد      ) س.(واكسركيس
  الً بكتابة االسمين بـالحروف اإلنكليزيـة        تفند أو  -الكتاب اإلغريق وقد قام جرو    

ثم كلمة ).  أ- ش- ر- هـ أ–ش – خ (و )  هـ- س- و- أ-هـ– ر - أ-د(
وأخيراً جو شتاسب أو هستياسبس ) خشيو(على أساس كلمة زندية معروفة ) ملك(

  .وقد اتضح فيما بعد صحة قراءة تسعة من هذه الحروف الثالثة عشر

. فند اكتشافه إلى المجمع العلمي بجوتنجن قدم جرو ت1802 أيلول 4وفي 
ومن العجب أن نالحظ أنه في نفس هذا االجتماع وجه هايني االنتباه إلى الـنقش     
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اإلغريقي الموجود على حجر الرشيد والتي فكت بواسطته فيما بعد رموز اللغـة         
 كان جرو تفند قد أعطى قيمـا        1815وعند حلول عام    . الهيروغلوفية المصرية 

ى سبع وثالثين عالمة مسمارية كان منها اثنا عشر حرفـاً صـحيحة             صوتية إل 
. النطق ولكن محاوالته في ترجمة نصوص بأكملها لم تكـن دائمـاً ناجحــة             

وبعضها آثار سخرية تستحقها ولكن اهتمامه لم يتقاعس حتى موتـه فـي عـام               
بادئين من عمله قـد قهـروا كـل         . وعند ذلك الوقت كان علماء غيره     . 1853
بات األبجدية الفارسية وتقدموا تقدماً كبيراً في فهم الخط المسماري البابلي           الصعو

  . األشد تعقيداً
ð‡Û@bº‹uZ@ @

اكتـشف فـي    . في كهف في دجريمالدي على شاطئ الربفيرا اإليطالي         
أوائل القرن العشرين هيكالن عظيمان من العصر االوريناسي من الجلي انهمـا            

وقد اعتبر هذا دليالً علـى نـزوح        . ارزان جداً من الطراز الزنجي ولهما فكان ب     
الساللة الزنجية من إفريقيا إلى جنوب أوروبا في العصر األوريناسي ويؤيد هذا            
الرأي وجود تشابه بين تفاصيل رسومات الكهف األورينياسية وبين فن الكهوف           
لدى البشمن الحاليين لكن صحة الخصائص الزنجية حسب الظاهر أصبحت اآلن           

  .ك وجدالموضع ش
Ýß‹ØÛa@ÝjuZ@ @

الموقع القريب من حيفا في فلسطين الذي يحتوي على سلسلة من كهوف              
الحجر الجيري  التي قد أظهرت لقى مهمة تعود إلى عصور ما قبـل التـاريخ                
وأول التراكمات هي أشيلية وقد أظهرت الطبقات الموستيرية الغنية فوقها سلسلة           

خول الذي كان ساكنوه في مكان وسـط        من المدائن وال سيما مقبرة في كهف س       
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بين إنسان النياندرتال واإلنسان الحديث، وينتهي التعاقب العلوي بالنطوفي حيث          
  .توجد إشارات إلى استخدام القمح والطحين

bãbníì×ìuZ@ @

موقع متأخر من مواقع ما قبل الفخار يشار إليه كذلك بـ أيل بارايـسو              
وقد تألف مـن ثمانيـة      . يما في بيرو  يقع على الساحل على نهر جيلون شمالي ل       

وكانـت  .  غرفة تقريباً، بنيت كل واحدة منها من الحجر        25تراكيب بنائية ذات    
هناك أبنية بسيطة غير منتظمة فوق شرفات ذات سـاللم صـغيرة ومنـصات،              
وكانت الغرف ذات أحجام متساوية في كل مكـان مـن األبنيـة الـى جانـب                 

نقيب إلى أن التراكيب البنائية  قـد أعيـد          موضوعات معمارية مكررة ويشير الت    
بناؤها من خمس إلى ست مرات عن طريق دفن الغرف القديمة بالتراب وجعلها             

م وتضمنت .ق1600 -1800وقد سكن الموقع بين   . بمثابة منصات لغرف جديدة   
المصنوعات عدداً وأشياء من الصدف والحجر والعظـم والخـشب واألنـسجة            

  .ل صغيرة من الطين الجافالقطنية المنسوجة وتماثي
üìÛìuZ@ @

استوطنت جولوال التي تقع قرب مدينة يبيال الحديثة بالمكسيك باستمرار            
سلسلة من األقوام ينتمون إلى حضارات مختلفة منذ فترة مـا قبـل الكالسـيكية          

ضـخم  ) رابيـة (األخيرة حتى الفتح اإلسباني والبقايا الشاخصة عبارة عن تـل           
الذي تقوم عليه اآلن كنيسة مسيحية تطل على فنـاء          ) م36( اقدماً   118يعـلو    

واسع وقد كشفت التحريات األخيرة التل الرئيس وقد فتحت في داخـل البنيـان              
أنفاق وأظهرت ما يقرب من خمس مراحل مختلفة من أبنيـة تمثـل أهرامـات               
المعابد التي تزداد كبراً بالتعاقب، ويوحي وجود أسلوب تاليود تابليرو للعمـارة            
بالتأثير النيوتيهواكاني في الموقع خالل الفترة الكالسيكية  المبكرة وتشير بعض           
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. المنحوتات التاجينية الشكل كذلك إلى التأثير الفيراكروزي خالل الفترة نفـسها          
وكان الموقع في أثناء األزمان ما بعد الكالسيكية مركزاً دينياً مهماً بجذب الزوار             

  .ةمن جميع أنحاء أمريكا القديم
ama@åvîuZ@ @

وهو أصالً موقع من مواقع مايا للفترة الكالسيكية المتأخرة في يوكاتـان              
بالمكسيك ذو فن معماري يرتبط بأسلوب يوك وال يزال كثير من هذا النوع مـن   
البنايات قائمة اليوم على الجانب الجنوبي من الموقع ومع ذلك فان جيجين اتـزا              

 القرن الحادي عشر للميالد وأصبح مركـزهم        احتل من قبل الغزاة التولتيكين في     
م وأكثر ما يشتهر به الموقع دمجه لألسـاليب         1180الرئيس في اليوكاتان  حتى      

  . المكسيكي واألعمال الفنية–المعمارية لكل من المايا والتولتيكي 

القرابين الـذي   ) معبد(ويعزى كثير من شهرة الموقع إلى أحد سينوتات           
ي غاص في شق من حجر الكلس فـي األرض الـتقط            هو عبارة عن بئر طبيع    

والعظام البشرية ولجيجن اتزا بعض أفـضل       ) حجر كريم (منـه الذهب واليشب    
بقايا العمارة التولتيكية في المكسيك على الجانب الشمالي من الموقع بما في ذلك             

  castilloساحة الرقص العظيمة وهرم مدرج ضخم يسميه اإلسبان الكاسـتيللو           
هذا معبد وفق األسلوب التولتيكي ولكن بقيـة مـن قبـاب مايـا ومعبـد      ويعلو  

المحاربين الذي ثم ترميه جزئياً مؤخراً نسخة مكبرة ومحسنة من معبد تالهـوز             
باتشيكوهتلي في توالجين منشأ التولتيكيين وهناك قاعات معمدة في المقدمة التي           

 بـارزة مـن حجـر       نحت كثير منها إلى جانب األعمدة في المعبد ذاته بنقوش         
البازلت مع صور لمحاربين تولتيكين في حين أن مداخل القصر عبـارة عـن               

  .أعمدة على هيئة أفعى كبيرة ذات اسافين للتعشق
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أما بقية البنايات من بنايات مايا الصرفة فتقع في الجزء الجنـوبي مـن              
كول ومن بين البنايات التي تفوقها أهمية الكـارا       . الموقع وتعرف يجيجين فييجو   

أطلقـه  ) إن مصطلح ديـر الراهبـات     . ودير الراهبات وبيت االسكفات الثالث    
األوروبيون حيث أن اسم البناية األصلي مجهول والكاراكول هيكل دائري شـيد            

  .  استخدم على ما يبدو مرصداً فلكياً لماياpuncوفق أسلوب بونك 
ñîuZ@ @

، ولكن يوجد   موقع أثري مصري يضم أساساً ثالثة أهرامات وأبو الهول          
به أيضاً سفح تل يحوي عدداً ال يحصى من آبار المقابر يبلـغ عمـق بعـضها                 

ويرجع تاريخ الثالثة أهرامات إلـى عـصر األسـرة          ) م24.4(قدماً  80حوالي  
وأهمها الهرم األكبر للملك خوفو وهو يختلف عـن     ) م. ق 2600(الرابعة حوالي   

 من الممرات الكبرى والغرف     إذ به عدد كبير   . أي هرم آخر في تنظيمه الداخلي     
ويمكن الوصول إلى غرفة دفن الملك من بئر راسي في أرضية الهرم وقد شـيد               

  .هذا الهرم بدقة متناهية وعمليات التشطيب به على درجة عالية من اإلتقان

أما الهرم الثاني للملك خفرع فله مدخالن وبه غرفتان لكنهما ال تدخالن              
يبدو أنه مصمت وال يزال باقياً على السطح جزء من          كثيراً في بناء الهرم الذي      

كسوة الهرم الخارجية المكونة من بالطات من الحجـر الجيـري والجرانيـت             
وبالقرب من هذا الهرم توجد ثكنة العمال التي تحتوي على كثيٍر مـن الغـرف               

والمداميك السفلية الستة عـشر مـن       .  رجل 4000المستطيلة والمصممة اليواء    
 الثالث للملك منقرع كلها من الجرانيت الوردي وعلى عكس التابوتين   كساء الهرم 

الجرانيتين المستويي السطح اللذين وجدا فـي الهـرمين األول والثـاني فـإن              
التـابوت الذي وجد في الهرم الثالث كان مزخرفاً بالرسوم المصرية التي تمثل             

اء نقله إلى إنكلترا  أثن1838البوابات ولسوء الحظ  غرق في البحر المتوسط عام     
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غير أنه أمكن إنقاذ بعض أجزاء التابوت الخشبي والجسم الذي كان بـه وهـي               
أما أبو الهول العظيم فيحرس مـداخل وادي        . محفوظة اآلن بالمتحف البريطاني   

 قـدماً  189النيل وهو منحوت من كتلة واحدة من حجر الجبـل ويبلـغ طولـه      
  .لشمس بين  مخلبيهويوجد معبد لحور ما ضيس إله ا) م57.6(

ìàîuZ@ @

م على الساحل الشمالي    )1478 -1000(مملكة الفترة المتوسطة األخيرة       
 إن التـاريخ    mochicaمن بيرو الذي كان في السابق موطن حضارة موجيكـا           

الموثوق ضئيل ولكن يمكن إجراء بعض الترميم لألبنية والربط بـين األحـداث             
الساحلية المتاخمـة وكانـت العاصـمة       وقد حكمت دولة جيمو الوديان      . الكبيرة

وقـد  .   مستوطنة واسعة ذات سياجات مـستطيلة عظيمـة      chanchanجانجان  
ارتبط بتوسع جيمو فخار أسود يصنع بواسطة القوالب على الرغم مـن وجـود              
الفخار األحمر كذلك وقام صاغة الذهب والفضة المحترفون بإنتاج بعض مـواد            

لمعدن أكثر براعة وجذباً من التـي عرفهـا         العبادة والزخارف المصنوعة من ا    
  .العالم الجديد

†ìþa@oî¾bi@‹vyZ@ @

ويعتقـد أنهـا    ) سـم 61(قطعة حجرية ملوفية يبلغ طولها حوالي قدمين          
تمثـل أداة احتفالية كان يلبسها العبو الكرة في أمريكا الوسطى القديمـة كانـت    

ة الـصدر وعلـى     توضع على نير يثبت حول الخصر وتبرز إلى األعلى لحماي         
األرجح كانت أحجار بالميت التي كانت تلبس عند اللعب تتألف من جلد أو خشب              
صلب وتبدو كل النماذج التي اكتشفت حتى اآلن ذات أصـول توتونيـة وهـي               
منحوتة  بشكل دقيق على الجهتين وال يعرف فيما إذا كانـت تـستخدم جـوائز                
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 بالدرجة األساس إلى الفتـرة      رياضية أو رموزاً دينية أو ألغراض الدفن وتعود       
  .الكالسيكية

‡î’‹Ûa@‹vyZ@ @

 بالقرب من رشـيد     1799عثرت على حجر الرشيد قوة فرنسية في آب           
 عنـدما   1801في غرب الدلتا على النيل ثم انتقل إلى ملكية اإلنكليز في عـام              

استسلم الجيش الفرنسي في مصر وبمقتضى معاهدة تنازل الفرنسيون عن كثيـر       
وأرسل إلى إنكلترا في شباط من الـسنة        . كان من ضمنها هذا الحجر    من اآلثار   

التالية ووضع في المقر الرئيس لجمعية األثريين بعض الوقت قبـل نقلـه إلـى               
  .المتحف البريطاني حيث يوجد هناك منذ ذلك الحين

وحجر الرشيد هو قطعة من حجر البازلت األسود طوله ثالثة أقدام وتسع  
أربع بوصات ونصف وهو منقوش باللغة المـصرية        بوصات وعرضه قدمان و   

  :واللغة اليونانية بالترتيب اآلتي

  .الخط الهيروغلوفي أو الخط التصويري .1

  .الخط الديموطبقي وهو خط مصرى مختصر .2

  . محفور بالحروف العادية المنفصلة–الخط اليوناني  .3

والنص مهشم جداً وخاصة الجزء الهيروغلوفي وقد أدركت أهمية حجر          
يد منذ البداية وترجع أهميته إلى أن أحد نقوشه مكتوب بلغة كانت معروفـة              الرش

أو بعبارة أخرى باليونانية، وباستثناء اللغة القبطية وهي مرحلة متأخرة  من اللغة 
المصرية القديمة التي استعملت أبجدية من حروف يونانية واسـتكملت برمـوز            

لقديمة قد أصبحت فـي طـي       مصرية فكل المعلومات الخاصة باللغة المصرية ا      
النسيان منذ نهاية القرن الرابع الميالدي مباشرة وعلى ذلك فقد افترض الـبعض             
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انه إذا ترجم النص اليوناني فقد يمدنا بمفتاح يفك طالسم الخطوط المـصرية إذا              
  .كان الموضوع في الثالثة نصوص واحدة

 وسرعان ما ترجم النص اليوناني واتضح أن موضـوعه عبـارة عـن              
مرسوم أصدره مجمع الكهنة المعقود في منف بمناسبة الذكرى السنوية لتتـويج            

ابيفانس سجل فيه الحسنات التي قدمها هذا الملـك لمـصر           ) الخامس(بطليموس  
م حـسب  . ق196 آذار 27التكريم الواجب له في مقابلها ويمكن تأريخ المرسوم      

فك الخط الديموطبقي أوالً  وربما كان العامل الرئيس في محاولة       . التاريخ الحديث 
قبل الخط الهيروغلوفي هو ما كان عليه النص الهيروغلوفي مـن حالـة سـيئه           
باإلضافة إلى االعتقاد الخاطئ بأن الكتابة الهيروغلوفية كانت مجرد كتابة رمزية          
وكان أول من نزل الميدان  هما سيلفستردي ساسي مستشرق فرنسي وجان دافيد             

وبمقارنـة الـنص اليونـاني      . وعالم لليونانية والقبطية  اكربالد، سياسي سويدي    
والديموطبقي نجح اكربالد في تبيان كل أسماء األعالم في الـنص الـديموطبقي             
التي ذكرت في النص اليوناني باإلضافة إلى ذلك تعرف على اسم أو اسمين كتبا              

بجدية في صيغتهما القبطية والكلمات التي تعرف عليها كانت مكتوبة بالحروف األ
ولكن  نظراً لالعتقاد الخاطىء بأن الخط الديموطبقي هو خط أبجدي بحـث لـم              

  .ينجح في إحراز أي تقدم

 رفعت نسخة من حجر رشيد فـي        1812وبعد انقضاء بضع سنوات في      
يد دكتور توماس يونج وكان على درجة كبيره من العلم وذا اهتمامات وميـول              

 على رموز عديدة ال يمكـن أن تكـون   كثيرة وبين أن الخط الديموطبقية يحتوي     
حروفاً أبجدية وأن بعض األشكال الديموطبقية على األقل منحدرة مـن الكتابـة             
الهيروغلوفية وأن الخراطيش الموجودة في الجزء الهيروغلوفي تحتوي على اسم          

بطليموس وعلى الرغم من أن العلماء كانوا يشكون منذ أمد طويل في            ) وألقاب(
نت تحتوي على أسماء ملوك وملكات مصر إال أن يـونج هـو   أن الخراطيش كا 
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الذي أثبت ذلك كما افترض أن الرموز المصرية لها نفس أصـوات الحـروف              
  .اليونانية وهذه تعرف عليها عالمة عالمة

وخاصة تلك  . وأخيراً عن طريق مقارنة خراطيش ملوك وملكات مصر         
 الجزء األكبر من األبجديـة       الروماني أمكن استعادة   –التي من العصر اليوناني     

المصرية لكن رغم أن اكتشاف القيم األبجدية الـصحيحة قـد خـدم أغـراض               
القـراءة إال أن الترجمة كانت تحتاج إلى علم واسع باللغة  القبطية وفـي هـذه                
الحالة ال يوجد من كان أفضل من العالم الفرنسي شامبليون ولسوء حظه كان مما        

 الكتابة الهيروغلوفية كانت كتابة رمزية بحتة فلم يستطع عرقله أيضاً االعتقاد بان
أن يحرز أي تقدم لسنوات عديدة ورغم  أن كل من يونج وشامبلوين قد اهتمـا                

 1868بالديموطبقية إال أنهما لم يحرزا أي تقدم في هذه اللغة حتى نـشر عـام                
ة  بـان    العالم األلماني هنريخ بروكش مؤلفه العظيم وهو كتاب يبين بصفة قاطع          

  .الكلمات الديموطبقية يمكن كتابتها بنجاح بالخط الهيروغلوفي
‡í‡¨aZ@ @

صهر معدن الحديد ألول مرة من قبل الحثيين في آسيا الصغرى وأنشئت              
صناعات حديدية في اليونان وإيطاليا في مستهل األلف األول قبل الميالد وبحلول      

األدوات واألسـلحة فـي   م كان الحديد قد حل محل البرونز في صناعة   . ق 500
م لصناعة .لكن المعدن كان يستخدم بين آونة وأخرى في األلف الثاني ق          . أوروبا

المجوهرات في أوربا  وقبل أن تستخدم على نطاق واسع مـن قبـل الـسكان                
ومن ثم  . استخدمه الحدادون لعمل األدوات الخاصة  بصناعة األعمال البرونزية        

 األدوات مثل المراجل وتجهيزات العجـالت       استخدم المعدن لصناعة الكثير من    
وعدة لجام الخيل وحتى في العملة وغالباً ما كان الحديد يحول بواسطة التسخين             
لمدة طويلة في المواقد التي تغذيها قمم الخشب إلى فوالذ ذي نوعية جيدة وكـان            
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الفوالذ يطرق لغرض صناعة نصول ذات مرونة نـادرة وذلـك بتغيـر كميـة      
  .لتي يحتويهاالكاربون  ا

ولم يصب الحديد عن قصد في العصور األولى في الصين حيث لم يـتم                
اختراع األفران الخاصة بحفظ درجات الحرارة العالية لصهر المعـدن إال فـي             

ألن الفحم  الذي يعد أكثر مالئمة       . غرب أوراسيا وال في إفريقيا و ال في أمريكا        
ال نادراً وكان الحديد في الفتـرة       للوصول إلى درجات حرارة كبيرة لم يستخدم إ       

الـسهلة التنقيـب وليموتيـت      ) Fe203(األولى يصهر من خامات اللهاماتيـت       
)Fe203 h2o (وليد بريت  Feco3) (   والحديد النقي نادر وهو متـوفر علـى

يتلوريك ومييتوريك اللذين كانا مستخدمين في األزمان القديمة من حـين          : شكلين
  .آلخر

ìÜäyZ@ @

يعود للعصر الحديدي في إيران، بالقرب من الحدود الحاليـة          موقع قلعة     
 1959نقب فيه االمريكان منـذ عـام        . مع العراق وتركيا جنوب بحيرة اورميه     

وهي مشيدة على أنقاض متراكمـة      . م.ويرجع تاريخ القلعة إلى القرن العاشر ق      
ر فـي   م وقد دمرت القلعة بشكل كبي     .يمتد تاريخها بين األلف السادس والثالث ق      

م وعثر في أنقاض إحدى البنايات المحترقة على هيكـل عظمـي            . ق 800نحو  
يحمل طاسه من الذهب رائعة عليها مشاهد أسطورية وعثر أيضاً علـى قطـع              

والزجاج في العديـد    ) سبيكة من الذهب والفضة   (مـن الذهب والفضة واأللكثرم     
  .ور والمعابدمن البنايات وتم الكشف أيضاً عن العديد من البنايات والقص
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ïÜnÛa@å—¨a@@Z@ @

مستوطن أوروبي لفترة ما قبل التاريخ يقع على قمة تل وكان غالباً مـا                
فإن مساحة الحـصون التليـه      . يحاط بتحصينات محكمة، أما فيما يخص الحجم      

تراوحت ما بين فدان واحد وعدة مئات من الفدانات، وهي توجد في كل أنحـاء               
ويرجـع  .  وهي سمة مميزة للمجتمع التلي المبكر      أوروبا عدا روسيا واسكندنافيا   

تاريخ أقدم  هذه الحصون إلى فترة العصر الحجري الحديث إال أنهـا أصـبحت        
ومنـذ  ) منذ العصر البرونزي وما بعده    (غير شائعة في األلف األول قبل الميالد        

تلك الفترة قلت أهميتها باستثناء شمال غرب بريطانيا وإيرلنـدا، حيـث بقيـت              
  .ة حتى أواخر األلف األول الميالديمأهول

وكانت الحصون القليلة مراكز إمـارات ومقـرات دائميـة للنـشاطات              
وتخزن فيها البضائع مثل الحبوب بكميات هائلة       ) مثل صناعة المعادن  (الصناعية  

وفيها يمكن مالحظة بدايات التحدث وال سـيما        . لغرض التجارة وإعادة التوزيع   
بل الميالد عندما تطورت وأصـبحت مراكـز إداريـة          في أواخر األلف األول ق    

وقام سكانها بفالحة األراضي أيضاً ورعاية قطعان الحيوانات وال تزال . وتجارية
أنظمة حقول وتخوم مزارع كبيرة قائمة حتى اآلن حول الكثير مـن الحـصون              

 )ما يتعلق بالحراثة والرعي   (وغالباً ما يعثر على أدوات زراعية ورعوية        . التلية
في داخلها وكانت الحصون التليه والمستوطنات المنخفضة تسمى آييدا أي المدن           

مثـل أليـشيا    (المحصنة من قبل الكتاب الكالسيكيين إال أن بعض المدن السلتية           
  وهو مصطلح عادة ما كان  urbesفي فرنسا وصفها قيصر اوربس ) وبيبراكني

لـذي كانـت قـد وصـلته        يطلق على روما ذاتها مما يدل على مقدار التطور ا         
  .منـاطق مثل هذه
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واتخذت التحصينات شكل الخنادق والسدود واألسوار أو أسيجة ألـواح            
خشبية وأحجار خشنة كانت في بعض األحيان ترتب في حلقات عديـدة متحـدة              

م لمقاومة  .وقد ابتكر شكل من األسوار القوية المعقدة في القرن األول ق          . المركز
  وكـان    Murusgallicusق عليه موريس كاليكوس     حرب الحصار ما كان يطل    

السور من الحجارة وفي داخله أعمال من الخشب تثبت فـي محلهـا بوسـاطة               
  .مسامير خشبية ضخمة أعطت قوة كبيرة للبناء بأجمعه

ìÏìãìÏëŠ‡ãa@ñŠb›yZ@ @

مرحلة حضارية اتسمت باستخدام الحديد، نشأت منذ منتـصف  األلـف              
المنطقة الممتدة من نهر الـدون إلى أنهار يانيسـاي       م  في سيبيريا في      .الثاني ق 

وعلى الرغم من أن الناس عاشوا في مستوطنات صغيرة تصل إلى عشرة بيوت             
فقد كانوا  . أشبه بتلك التي تحت األرض وزرعوا الحنطة والدخن وربوا الماشية         

  .أسالف القوم الرحل الذين سكنوا فيما بعد في سهوب أواسط آسيا وسيبريا

Šb›yæ†bi@ñZ@ @

اسم أطلق على تركيبة من المجاميع المتصلة في الحوض الكاربيثي فـي     
م تعاصر الحقبة البرونزية المبكرة في منطقة بحر إيجه سـميت           .األلف الثالث ق  

الملوك  في بادن ليس بعيداً عن فينا سميت كذلك حـضارة            ) رابية(باسم هضبة   
وقد جـاءت فـي أعقـاب        أورساران بيسيل وكذلك  الفخار الشعاعي المزخرف        

  في كثير من المناطق كما تم تشخيص مرحلة انتقالية           lencyelحضارة لنيجيل   
في منطقة بحيرة باالنون في سهل هنغاريا لتوحيد الشطرين الشرقي والغربي كما 

وقد حـدث فـي هـذا الوقـت         . تظهر في حوض نهر تينرا وكذلك في بانونيا       
  .الرملية األكثر جفافاً بين األنهار الرئيسةاالستيطان في حافات الجبال والمناطق 
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وتبين مرحلة بادن الحضارية الدليل على التواصل بين كل من مجـاميع            
العصر البرونزي المبكر اإليجي وقبائل سهوب جنوب روسيا ويظهـر التـأثير            
اإلبجي  أكثر ما يظهر في الفخار حيث تظهر األباريق والفناجين مـن الفخـار               

أشكال اآلنية  األسود واألملس بزخارف مموجة وتشكل النماذج األولى للصيد من          
للعصر البرونزي لوسط أوروبا ويظهر االتصال مع مناطق السهوب في نمـاذج       
العربات الصغيرة التي عثر عليها عند بودكاالز  شمالي بودابس تماماً وهذا أقدم             
شاهد للعربات ذات العجالت في أوروبا يمكن مقارنتها من ناحية أخرى بالنماذج            

هوب الروسية ومع لقى العجالت الحقيقيـة       المعاصرة من أسفل الهضاب في الس     
من بيئات أخرى متأخرة بعض الشيء عن أوروبا الشمالية من الناحية األخـرى             

  .والتي تعود إلى مرحلة حضارة اآلنية القيطانية
Þìîm@ñŠb›yZ@ @

االسم الذي يطلق على حضارة قطبية في شمال كندا وشـمال  غـرب                
عاش سكان تيولي فـي بيـوت       )م1800 -1000نحو  (أالسكا وغرب غرينالند    

دائرية محفورة بعض الشيء في األرض تغطيها سقوف مـن عظـام  الحـوت              
واألتربة والحجارة وعاشوا على صيد الحيتان والفقمة والرنة، وصـنعوا رؤوس     
رماح صيد الحيتان من العظم وحجر األردواز كما استخدمت قـوارب يغطيهـا             

ـ   ) اوميـاكس (توحة  الجلد على آطر خشبية وتعرف القوارب المف         والمغلقـة بـ
واستخدموا كذلك الزالجات التي تجرها الكالب للتنقل علـى الـثلج           ) كاياكس( 

والجليد وكانت الكالب تربط على هيئة المروحة وليس واحداً وراء اآلخر كمـا             
هو الحال في القطب الشمالي الغربي واستخدم العاج والعظام والحجر لـصناعة            

واسـتخدمت  .  أمشاطاً وتماثيل تقليدية للطيور والبـشر      أدوات الزينة التي ضمت   
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 اإلنكليزيين كعناصر لموضوعات زخرفية Y,Vتصاميم بسيطة على هيئة حرفي 
  .تعد آخر حضارة لالسكيمو ضمن نطاق التقليد البحري الشمالي

@Íääu@ñŠb›y–æbîÛ@@ MÍãb×@Z@ @

حوالي (حضارة من حضارات العصر الحجري الحديث الشرقي للصين           
وجدت في أقاليم شاتنغ الجنوبية وكيانغو وجكيانغ الشمالية        ) م. ق 3000 -4000

وللفخار المطلي المكتشف الذي يتضمن طاسات مزخرفة بنقـوش علـى شـكل             
 -YANG -شـاو –األزهار صالت معنية مع الفخار العائد إلى حضارة يـانغ  

Shao Cultureللعصر الحجري الحديث الغربي .  

�  األخرى فإن هذه الحضارة تعود إلى المجموعة        أما ناحية أغلب الجوانب   �
وحضارة ليانـغ TA-wen- kou - كوو-ون–الشرقية بما في ذلك حضاره تا 

 -LUNG شـان  – وهي سلف مهم لحضارة لنغ Liang- Chuculture-جو–

Shan culture   للعصر الحجري الحديث الالحقة باستخدامها لآلنيـة الفخاريـة 
لفؤوس الرائعة المسطحة المصقولة وقالدات الزينة      على قواعد  مثقوبة عالية وا     

  .من اليشب
ï©a@ŠbƒÐÛa@ñŠb›yZ@ @

سميت هذه الحضارة استناداً إلى األنماط المحززة ذات الخطوط المنحنية            
التي سهلت التعرف على فخارها وتمييزه وتمثل أولى المجتمعات الزراعية فـي            

ـ     Loese Landsوبية وسط أوروبا التي انتشرت بسرعة في األراضـي الرس
م وترتبط  . ق 450مـن وسط الدانوب إلى وسط الراين في القرون التي أعقبت           

مستعمرات هذه الحضارة بدرجة وثيقة باألنهار والسوافي وتتألف فـي الغالـب            
  .مـن بيوت ضخمة طويلة مربعة الشكل ذات أضالع مختلفة
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Îìß‡¾a@ŠbƒÐÛa@paŠb›yZ@ @

ها اكتشفت على طـول الـساحل       مجموعة حضارات لها صلة مع بعض       
الجنوبي الشرقي للصين وسميت هكذا نسبة إلى الفخار ذي التصاميم المدفوعـة            
الذي أنتجته مجاميع بشرية عاشت حياة شبه مستقرة قوامها صيد األسماك وعلى            
الرغم من اكتشاف بعض األسلحة واألواني البرونزية فإنها لـم تـستخدم مـن              

  فـي    Choudynasty - فقد كان لنقوش ساللة جاو     المعادن إال القليل ومع ذلك    
قلب الصين حيث تم استخدام البرونز بشكل مكثف تأثير على التـصاميم التـي              
وضعت على فخار الحضارات الساحلية وأثرت الطبيعـة التكراريـة لتـصاميم            

  .الفخـار بدورها على النقوش البرونزية
ÉÜ›¾a@ŠbƒÐÛa@ñŠb›yZ@ @

بي الشمالي في النصف األخير من األلف       بدأت حضارات السهل األورو     
م بممارسة الدفن الفردي تحت ركامات القبور الدائرية بدالً من أسلوب           .الثالث ق 

الدفن الجماعي الذي كان سائداً قبل ذلك وقد تضمنت المواد الجنائزية المتميـزة             
التي دفنت مع البالغين من الذكور آنية فخارية مزخرفة بطبعات الحبل المبـروم             
بشكل كثيف وفؤوس الحرب الحجرية المصنوعة من حجر ذي نوعية جيده عليه            
ثقوب حفرت على هيئة اسطوانات دائرية وهكذا يعرف هذا الحشد من المجاميع            
المليئة بالفخار المضلع أو حضارة الفخار فاس الحرب المضلعة والـدفنات ذات            

لـسكن الباقيـة ألن     أهمية خاصة من الناحية اآلثارية  بسبب شحة آثار مواقع ا          
المجتمعات كانت في األغلب صغيرة والبيوت واهية ويبدو ان هذا قد بات يشير             
إضافة إلى لقى الخيل  التي يعثر عليها بين حين وآخر إلى ان هذه المجموعات                
كانت أصحاب قطعان رحل على الرغم من أن الطبقات التي خلفتها البذور على             

  .زرعالفخار تظهر أن المحاصيل كانت ت
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 إن العثور على العديد من المدافن في األراضي األقل خصوبة  يـشير               
إلى االضطرار للبحث عن أرض خصبة جديدة تستطيع تحمل الزراعـة لفتـرة             
طويلة وهكذا سرعان ما اتخذت  سمة األراضي البور التي بـات العديـد مـن                

ر التوزيـع   ركامات الدفن محفوظة فيها حتى الوقت الحاضر وهذا غالباً ما يفس          
المتتام لركامات الدفن الدائرية  والنصيب المغليثية ليس لتجمعات عرقية معاصرة 
وإنما كمراحل متعاقبة للتوسع الزراعي، والتي قد حفظت قبـوره فـي منـاطق              
مختلفة وكان وصول العربات ذات العجالت إلى أوروبا الشمالية إنما كان فـي             

دا والدانمارك علـى عجـالت حقيقيـة        فترة الفخار المضلع، ولقد عثر في هولن      
مصنوعة من الخشب الصلد بثالثة قطع وقد أدى النقـل األفـضل والظـروف              
المواتية أكثر لهذه الفترة إلى اتصال أعظم بين المستوطنات المبعثـرة للـسهل              

  .األوروبي الشمالي

ÚìaŠb×@ñŠb›yZ@ @

 تطورت هذه الحضارة التي تعود إلى حوالي القرن الثالث عـشر قبـل              
الميالد من حضارة اندروفونوفو في جنوب سيبيريا عندما حدث تطور تـدريجي        
من المجتمعات المستقرة إلى مجتمعات تعتمد على االنتقال الموسمي للماشية وال           
سيما األغنام بين الجبال والمراعي وتتمثل أغلب بقايا هذه الحضارة في الدفن في            

منخفـضة وتتـضمن اآلثـار      قبور من األلواح الصخرية مطمورة تحت تـالل         
المهمـة السكاكين المنحنية ذات الصلة الوثيقة مع التي اكتشفت فـي آن يـانغ               

An- Yangفي الصين .  
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م مجموعات خاصة من األدوات     .بدأت تظهر في األلف الثالث األخير ق      
الجنائزية تتألف من الفخار المزخرف وأدوات القتال والخناجر في كثيـر مـن             

  مناطق وذلك عندما أصبح الدفن الفردي  تحت التالل الدائرية ميزة اغلب شمال  ال

ووسط أوروبا وبعد أن ساد االعتقاد يوماً أنها تمثل  مجموعة من النـاس ذوي               
األصل المشترك تشتت عبر أوروبا أما من إسبانيا أو شمال هنغاريا فإن عـادة              

االجتماعية للمحاربين الذكور   صنع أقداح الشرب جيدة الزخرفة كرموز للمنزلة        
غالباً ما كانت تدفن معهم ويمكن أن ترى اآلن كممارسة عالمية نشأت  في اكبر               
الظن على مساحة شاسعة من أوروبا الوسطى وتم تقليدها في المناطق التي كانت     

  .تختلط بها تجارياً

ومن سمات توزيع خصائص اآلثار المادية للحضارة وهذا هو وجودهـا             
ميع صغيرة ترتبط بمسالك نهرية كبيرة وفي الوقت الذي يمكن العثور فيه في مجا

عن طريق الصدفة على لقى فردية للكـؤوس النموذجيـة المزخرفـة النطـاق                
والناقوسية الشكل في مناطق متباعدة تباعد الدانمارك وشمال إفريقيا فإن المنطقة           

 ونهـري الـراين ورون      الرئيسة تمتد من جيكوسلوفاكيا شرقاً عبر نهر الدانوب       
ومن هناك شماالً وجنوباً عبر هذه المحاور ومن المناطق  الغنية بهـا جنـوب               
فرنسا وإسبانيا وكذلك البلدان المنخفضة، وانتشرت من هناك إلى إنكلترا حيـث            
وجد األسلوب الجديد للفخار المصقول جنباً إلى جنب مع التقاليد األخـرى فـي              

د بقي أسلوب الزخرفة في هذه المنطقة الشمالية        صناعة آواني الطبخ والخزن وق    
الغربية الهامشية نسبياً حتى بعد أن أصبح أسلوباً بالياً في قارة أوروبا إذ كانـت               
مناطق عديدة من بريطانيا ال تزال تنتج األنواع المحلية الخاصة بها من الكؤوس             

  .الكبيرة حتى إلى عهد متأخر من األلف الثاني قبل الميالد
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م والتـي   .ق2500حضارة نيولينيمية متأخرة ومهمة في الصين حوالي          
تأتي بعد الحضارات النيوليتية ذات الفخار الملون وتوجد طبقاتها فـي المنطقـة             

 شو وتحت تراكمات ساللة شانغ –الوسطى في مقاطعة هونان فوق حضارة يانغ      
ة سانتونغ حيث ورثت بجالء     إال أن أهم منطقة شغلتها هذه الحضارة هي مقاطع        

  . كانغ اللتين سبقتاهما-لين–كاووجيان – وين -سمات من حضارتي تا

ويبدو واضحاً من أشكال الفؤوس  أن تطهير الغابات لـم يعـد يلعـب               
الـدور البارز الذي كان له في األزمنة المبكرة  أكثر نشاطاً وأن الـسعي وراء               

د حجـم المـستوطنات وقـام الـسكان         الزراعة صار أكثر ثباتاً ونتيجة لذلك زا      
ويوحي تقسيم المستوطنات إلى حارات مختلفة والمخلفات المدفونـة          . بتحصينها

ألدوات مصنوعة من حجر الجيد ألغراض الزينـة والطقـوس بوجـود نظـام       
الطبقات االجتماعية ومما يؤكد على االختالفات الواضحة بين هذه الحضارة ذات          

 النيولينية الغربية التي سبقتها هو االختالفات فـي         الميزات الشرقية والحضارات  
  .ممارسات الدفن وال سيما في وضع الجثة في القبر

والمواد الملفتة للنظر التي أنتجها سكان هذه الحـضارة هـي األوانـي             
الفخارية السوداء النحيفة المصنوعة بالدوالب ويقدر تعلق اآلمر بتصاميمها فإن          

 نادرة بقواعدها العاليـة المجوفـة وأشـكالها المعقـدة           هذه األواني غالباً ما تعد    
  .التركيب إن لألواني هذه ميزات شرقية أصيلة وأقل شيوعاً في وسط الصين

Øíë@ñŠb›yZ@ @

يتميز العصر البرونزي المبكر في بريطانيا الذي يغطي القـرون فـي              
ة م بظهور عدد من المدافن الفنية بشكل يثيـر الدهـش          .منتصف األلف الثاني ق   

والتي تبرز من بين كمية هائلة من المدافن التي تنسب إلى هذا العـصر فهـذه                
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القبور لم يعثر فيها على األسلحة وقطع نحاسية حسب، بل على مواد نادرة جداً              
  .مثل الذهب والكهرمان اللذين كانا ذوي قيمة عالية جداً

 وبما أن غالبية هذه القبور الفنية تأتي من منطقـة ويـسكس مقاطعـات             
ديلنشاير ودورست وهمبشاير فقد أطلق على هذه المجموعة حـضارة ويـسكس            
على الرغم من أن المدافن من النوع نفسه معروفة في ايست انكليار واسـكتلندا              
وال ينبغي تسمية هذه المجموعة بحضارة طالما أنها تمثل طوراً واحداً فقط مـن              

ترة نفسها إال نوعاً مؤلفاً من      وال تمتلك المدافن األكثر تواضعاً من الف      . مجتمع ما 
الفخار المحلي المستخدم كبضائع جنائزية في أسلوب حضارة الكـوز وآوانـي            

  .الفخار والطبخ من العصر الحجري الحديث المبكر

ويتمثل أحد النماذج البارزة لمدافن ويـسكس الفنيـة فـي تـل الـدفن               
Tumulus    ل صـفيحة   في ويلتشر واحتوى هذا الت    ) بونس براون ( المعروف بـ

وخنجـرين  –من الذهب تعلق على الصدر على هيئة المعين وخطاف حزام ذهبي          
أحدهما له مقبض مزخرف بمسامير ذهبية صغيرة جداً وفأس يرونـزي ورأس           
صولجان حجري ذي اسطوانة مزخرفة بركوبه عظيمة هندسية وغالباً ما قورنت         

ـ             Mycenaeي مايـسناي    هذه المواد  باللقى التي عثر عليها في القبور النفقية ف
التي تعاصرها تقريباً، غير أن العلماء يهملون اآلن أي ربط مباشر بينهما ويرون 
أن نمو قوة الزعماء المحليين مع ازدياد قابليتهم في الحصول على المواد النادرة             

  .بالتجارة هو بمثابة البيئة المباشرة التي تربطهما

@Íãbí@ñŠb›y–ëb’Z@ @

لصين من حضارات العصر الحجري الحـديث       أهم حضارة مبكرة في ا      
وتوجد بصورة رئيسة في وسط وغرب الصين وقد تم تنقيـب           ) م.ق4500نحو  (

 وقام سكان هذه المواقع بتربية -كو-تي- ومياو-تسان- باو-مواقع مهمة في بان   
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 وسكنوا في قراهم بصورة     –الحيوانات الداجنة وكان الدخن المحصول الرئيس         
 باستخدامهم ألسلوب القطع والحرق الزراعي على الـرغم         شبه دائمة مما يوحي   

من أن صيد األسماك والحيوانات لعب دوراً مهماً في االقتصاد وتشتهر الحضارة           
بالنوعية الراقية لفخارها الملون الذي كان يصنع باليد إال أن اللمسات األخيـرة             

  .توضع عليه بوساطة المنضدة الدوارة
‹›¨aZ@ @

لحضر في بادية الجزيرة التي بـين دجلـة والفـرات           تقع أطالل مدينة ا     
 كيلومتر جنوب غربي الموصل في العراق وتتألف بقايا المدينة          115علـى بعد   

من سور خارجي وسور داخلي دائري فيه حوالي مائتي برج وأربع بوابات ويقع         
في وسط المدينة حي المعابد يحيط به سور كبير من الحجر المـستطيل الـشكل               

ومن هذه المعابد المهمة معبد من الحجارة المهندمة        .  معبداً 11ه زهاء   يضم داخل 
وهو أحد المعابد الخاصة التي شـيدها كبيـر الكهنـة المـدعو             ) آشوربل(لإلله  

الذي انحدرت من صلبه الساللة العربية الحاكمة فـي الحـضر إذ            ) نصرومريا(
ي أواخر النـصف    ملكاً وأعقبه أخوه سنطروق األول ف     ) ولجش(توج ابنه األكبر    

األول من القرن األول بعد الميالد والذي يعد مؤسـس هـذه الـساللة العربيـة                
  .الحاكمة

وتم العثور في مدينة الحضر على عدد من النصوص الكتابية محفـورة            
على أحجار كبيرة تلقي ضوءاً على بعض األحكام القانونية واألعراف التي كانت 

السرقة والعقوبة الصادرة بحق مرتكبيها وقد      سائدة فيها وخاصة تلك التي تتعلق ب      
عثر على هذه الكتابات خالل أعمال التنقيبات التي اضطلعت بها دائـرة اآلثـار              

 واستمر 1951والتراث في مواسم مختلفة من عملها في المدينة الذي بدأ منذ عام 
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وقد صاحبت الحفائر األثرية أعمال الصيانة لألبنيـة والمرافـق          .لسنوات طويلة 
  .لمكتشفةا

ويتضح من خالل الدالئل اآلثارية والتاريخية أن فترة انتعـاش المدينـة            
م حتى قبيل منتصف القرن الثالث الميالدي وهناك  .امتد من حدود القرن األول ق     

عوامل وحوافز وراء ذلك أبرزها األهمية الدينية التي اكتسبتها المدينة بكونهـا             
منطقة الجزيرة حيـث أقامـت معابـدها        مركزاً للقبائل العربية التي سكنت في       

ووضعت فيها تماثيل آلهتها ودفنت فيها أمواتها إضافة إلـى أن موقـع المدينـة         
يتصف بصفات ذات أهمية بالغة في السيطرة على الطـرق والمـسالك البريـة              
التجارية والعسكرية المحاذية لنهري دجلة والفرات والتي انـشغلت فـي نقـل             

د والجزيرة العربية إلى األسواق الغربية عبـر قنـوات          البضائع الشرقية من الهن   
  .كانت القبائل العربية تتعامل بها وتحميها

وقد اشتهرت مدينة الحضر في فتـرات الحـروب التـي جـرت بـين       
األخمينيين والسلوقيين وأخيراً بين الفـرس والرومـان إلـى أن سـقطت فـي               

ـ          ساسانيين حيـث   الحـروب األخيرة بين الحضريين والرومان كحلفاء ضـد ال
  .سقطت على يد الملك الساساني سابور

ïiaŠì¼Z@ @

الملك البابلي الشهير مؤسس إمبراطورية  بابـل الـشهيرة وصـاحب             
تولى العرش فـي    . الشريعة التي تعد من أقدم الشرائع في تاريخ الثقافة اإلنسانية         

ـ   .  قبل الميالد  1750 وسنة   1792الحقبة الممتدة بين سنة      اع وقام حمورابي باتب
وكانـت  . سياسة مركزية تعتمد على سلطته دون أي تدخل مـن  قبـل الكهنـة         

. اإلمبراطورية تدار من قبل الحكام الذين يعينهم  في المدن واألقـاليم المختلفـة             
وكان كل حاكم مسؤول عن إدارة شؤون إقليمه بصورة عامة وتتركز واجباته في 
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يع العامة والمحافظة علـى     حفظ األمن واالستقرار واإلشراف على تنفيذ المشار      
أمن وسالمة طرق المواصالت، إضافة إلـى مـسؤوليته المباشـرة عـن إدارة            

وكان حمورابي على اتصال دائم بحكام أقاليمـه        . المقاطعات واألراضي الملكية  
وموظفيها يوجههم ويبعث إليهم بالتعليمات التفصيلية في مختلف القضايا كبيرها          

مجموعة الرسائل الملكية الكثيرة التي أرسـلها       وصغيرها ويستدل على ذلك من      
  .إلى حكامه وال سيما إلى حاكم مدينة الرسا

لعل أهم ما اكتشف من نصوص مسمارية مـن العهـد البـابلي القـديم              
مجموعة القوانين البابلية التي تعتبر بحق أقدم وأكمل مجموعة قوانين مكتشفة في      

وقـد  . انونية المتـوفرة لـدينا اآلن     وقانون حمورابي أهم المجموعات الق    . العالم
ضمت مواد قانون حمورابي على وجه الخصوص معالجات لكثير من القـضايا            
االقتصادية واالجتماعية ويمثل قانون حمورابي الذي صدر في السنوات األخيرة          
من عهده، قمة ما وصلت إليه وحدة البالد السياسية والحـضارية حيـث طبـق               

ألقاليم التي ضمتها الدولة البابليـة وضـم القـانون          القانون على جميع المدن وا    
مختلف القواعد واألحكام القانونية كمبدأ التعويض ومبدأ القصاص ومبـدأ عـدم            

وكان يتم تعديل بعض    . جواز التعسف باستعمال الحق الفردي ومبدأ القوة القاهرة       
  .بها العراقالقوانين وإضافة القواعد التي تتطلبها المرحلة الجديدة التي كان يمر 

وخالل عهد  حمورابي شيد في بابـل عـدد مـن القـصور والمعابـد                
وكان للبيت  . وحددت البيوت الخاصة شوارع المدينة الضيقة والمتعرجة      .الضخمة

النموذجي فناء مركزي تحيط به الغرف وكان يحيط بالمدينة سور ضخم للـدفاع            
أسـواقهم وقـد تـاجر      عنها ضد الغزاة وكان له عدة بوابات يعقد عندها التجار           

هؤالء بالمواد الغذائية والمنسوجات ومواد البناء والمواشي وكان التجار البابليون          
يرحلون غرباً إلى سوريا وبالد أخرى وشماالً إلى بالد آشور وجنوباً إلى الممالك 
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الواقعة على طول الخليج العربي وغالباً ما كانوا يتاجرون بالمنسوجات والحبوب      
  . والفضة واألحجار الكريمةمقابل الذهب

æìíŠì¨aZ��� �

أوربية  موطنهم األصـلي أرمينـا الحاليـة أو          –هم من األقوام الهندو       
وكانـت بدايـة تحـرك      ) وان(اإلقليـم الواقع إلى الشمال والشرق من بحيـرة         

الحوريين من وطنهم نحو بالد آشور في حوالي القرن الثامن عشر قبل المـيالد              
اصر هجرة الكاشين إلى العراق  وهجرة الهكسوس إلـى          فكانت هجرتهم هذه تع   

شمـسـي  (وقد تمكن الحوريون من قهر بالد آشور والقضاء على حكم           . مصر
وأسسوا عدداً من اإلمارات في أجزاء من آسيا        ) اداد األول وشمسي داكان األول    

وقد أدخل األمـراء الحوريـون إلـى        . الصغرى دون أن ينظموا مملكة موحدة     
تي استولوا عليها استخدام الخيل والعربات الحربيـة التـي تجرهـا            المناطق ال 

  .الخيول

وقد تمكن الحوريون من منتصف األلف الثانية قبل الميالد من تأسـيس            
) خـابور الفـرات  (مركز مهم في شمال سورية خاصة في إقليم البليخ والخابور      

ي العـراق   عاصمة لهم وكان مركزهم الرئيس ف     ) واشوكاني(واتخذوا هناك بلدة    
وكانت لهم مدينة مهمة في جوار كركوك تـسمى         ) كركوك الحالية ) (أرانجا(في  

على بعد حوالي ثمانية أميال إلى      ) يورغان نبه (تقع أطاللها اليوم في تل      ) نوزي(
الجنوب الشرقي من كركوك، ولم يمض وقت طويل حتى تمكنوا مـن تكـوين              

على الفرات إلـى جـوار      ) يشكركم(تمتد من   ) ميتاني(مملكة قوية عرفت باسم     
نهر دجلة األعلى مشتملة على منطقتي البليخ والخابور ومقاطعة نصيبين وتشمل           
أيضاً على إقليم أرانجا شرقي دجلة وقد ثبت وجود الحوريين في القرن الخامس             

  .عشر قبل الميالد في فينيقية وفي فلسطين
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س مـن   وبعد تأسيس اإلمبراطورية المصرية في أعقاب طرد الهكـسو        
م اصطدم الحوريون مع المصريين وذلك عنـدما الحـق          . ق 1508مصر سنة   

الهكسوس في سـورية للقـضاء علـى        ) م. ق 1450-1504(تحوطمس الثالث   
م . ق1457مراكزهم فيها فنشبت حرب بين الحوريين وجيش تحـوطمس سـنة    

كان النصر فيها للثاني ثم تحسنت العالقات السياسية بين الحوريين والمـصريين            
امنحوتـب  (وفي عهـد الملـك      ) م. ق 1379-1417(في عهد امنحوتب الثالث     

بدأ النفوذ المصري يتقلص تـدريجياً      ) م. ق 1362 – 1379) (أخناتون) (الرابع
وفي نفـس  . وأخضعوهم) شوبيلوليوما(في سورية فهجم الحثييون بزعامة ملكهم    

ـ ) م. ق 1330-1365(ملـك آشـور     ) اوبلـط األول  (الوقت اغتنم الملك     ذه ه
الفرصـة فهجم هو اآلخر على الميتانين واسترجع منهم األراضـي اآلشـورية             

اداد نيـراري   (التي كانوا قد استولوا عليها وقد ورد في المدونات اآلشورية أن            
م وتغلغل في أراضيهم حتى الفرات ودمر . ق1300غزا بالد ميتاني سنة   ) األول

 األول استولى على  ميتاني      كما ورد أيضاً أن شلمنصر    ) واشوكاني(عاصمتهم    
  .م وضمها إلى الدولة اآلشورية. ق1276سنة 

أما لغة الحوريين فهي لغة معقدة فيها كلمات مستعارة من لغات أقـوام             
عدة كما أنها كانت تكتب بحروف مسمارية متنوعة أكثرها بالحروف المسمارية           

 لـيس بلغـة     اآلكدية القديمة وهذه الخصائص جعلت علماء اللغة يردوا صـلتها         
االوراتوا القديمة  فقط بل باللغات الجورجية الحديثة وما يتبعهـا مـن اللغـات               

  .القفقاسية
æìîr¨aZ@ @

وهم أقوام موطنهم  األصلي بالد األناضول إذ كانوا  قد استوطنوا منـذ                
األلف الثالثة قبل الميالد األرض المرتفعة المحاطة بحدود طبيعية تفـصلها مـن      
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ل طوروس عن ساحل فليقية كما يفصلها من  الغرب حـزام            الجنوب سلسلة جبا  
ويرجح الخبراء أن الحثيين كانوا قد جاؤوا إلى هـذه          . آخر عن الساحل اإلبجي   

المنطقة على هيئة موجات متعاقبة من أوروبا الشرقية وعلى األكثر من البلقـان             
  .والقفقاس

هي الكتابات وأقدم المعلومات التي وصلت إلى أيدي الخبراء عن الحثيين     
التي تركها اآلشوريون في المراكز التجارية التي أقاموها في آسيا الصغرى وهي 
ترجع إلى القرنين  العشرين والتاسع عشر قبل الميالد وتدل هذه الكتابات علـى              
أن بالد الحثيين كانت مقسمة إلى دويالت من المدن المستقلة لكل منهـا ملكهـا               

ولعلهـا اسـم مركـز      ) كوسارا(يسمون بملوك   وكان اقدم ملوكها    . الخاص بها 
أيـضاً  ) ملك كوسارا(الذي كان يدعى ) البارنا(ساللتهم القديمة  وفي عهد الملك  

الحاليــة  ) بوغـازكوي (شماالً وهي بلدة    ) حاتوشاش(جرى نقل العاصمة إلى     
  .الواقعة على بعد حوالي تسعين ميال إلى الشرق من انقرة

وهو اسم إحدى المقاطعات فـي المنطقـة        ) وحات(أما التسمية مشتقة من       
وتشير الكتابات التي عثـر     ) حاتو(أي سكان   ) حيثين(ومنها جاءت أيضاً تسمية       

اخترق جبال طوروس جنوباً وفتح شمال سورية فحمـل         ) البارنا(عليها إلى أن    
إال أنه اضطر إلى الرجوع إلـى       ). حلب) (حلبا(وعاصمتها  ) بمخاد(على دويلة   

نشوب اضطرابات داخلية في عاصمته ويبدو أنه جرح فـي هـذه            بالده بسبب   
) مورشيليش األول(فخلفه الملك . المعارك ومات متأثراً بجراحه بعد وصوله إليها

هجم على سورية واحتل مدينـة حلـب        ) مورشيليش(وتشير المعلومات إلى أن     
نوباً فحـارب   ومن هنا امتد ج   ) البارنا(لـ  . فخربها ودمرها تدميراً كامالً انتقاماً    

التي كان قد   ) ماري(وشق طريقه في أراضيهم حتى وصل إلى مدينة         . الحوريين
ثم انحدر نحو بابل ففتحها وخربها ثم رجـع إلـى           . من قبل ) حمورابي(دمرها  

عاصمته محمالً بالغنـائم والكنـوز وبـذلك كانـت نهايـة حكـم              ) حاتوشاش(
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ن في العراق وقد اختلف الباحثون  اإلمبراطورية البابلية القديمة وبداية حكم الكاشي     
  .م. ق1590في تعيين تاريخ هذه الواقعة وقد حددتها أحدث الدراسات سنة 

العرش في حوالي  سنة     ) شوبيلوليوما(وقد تمكن الحثيون بعد تسلم الملك       
فعبر هـذا الملـك نهـر الفـرات وفـتح           . م من تدمير مملكة ميتاني    .ق1375

صل زحفه جنوباً حتى وصل إلـى دمـشق         عاصمة الحوريين ثم وا   ) واشوكاني(
وعقد معاهدات مع رؤساء المقاطعات المجاورة اعترفـوا بموجبهـا بـسلطات            

فاحتلها بعد حصار قـصير األمـد       ) طرابلس(الحثيين ومنها توجه إلى كركميش      
وعلى أثر ذلك حدثت . وعين أحد أبنائه ملكاً عليها وعين ابنا آخر ملكا على حلب

 األمراء الميتانين فـاغتنم اآلشـوريون هـذه الفرصـة           اضطرابات داخلية بين  
وتحرروا من نير الحوريين واستقلوا ببالدهم وبانقراض المملكة الميتانية أصبح          

  .نهر الفرات يمثل الحدود بين الحثيين واآلشوريين 

وقد استطاع الحثيون من تأسيس مملكة قوية في شمال سورية مركزهـا              
 غرباً حتى وصلوا إلى الساحل اإلبجي فـضموا            وقد امتدت فتوحاتهم  ) كركميش(

وفي غضون ذلك احتـدم النـزاع       . بالد الليقين والميزين والفيليقين إلى مملكتهم     
فنـشبت  . بينهم وبين فراعنة مصر الذين كانوا يزاحمونهم على سورية وفلسطين    

بينهما معارك أشهرها حرب قادش على نهر العاصي جنوب حمص التي وقعت            
. م. ق 1237 -1304 قبل الميالد بين الحثيين ورعمسيس الثاني        1299في سنة   

كاد الحثيون أن ينتصروا فيها إال أن رعمسيس تمكن من الصمود بشجاعة أمـام       
الحثين حتى وصلته إمدادات جديدة فواصل القتال وانتهى الصراع بعقـد صـلح             

) لثالـث ا–حاتوشيلي  (والملك الحثي   ) رعمسيس  (بين العاهلين   . م.ق1269سنة  
مع التوقيع على ميثاق دفاع مشترك ضد أي غزو خارجي أو ثورة داخلية وقـد               
ثبتت بموجب هذه االتفاقية الحدود بين ممتلكات الحيثيين وممتلكات مصر عنـد            
نهر العاصي وفي الوقت نفسه عقد فرعون على ابنه الملك الحيثـي حاتوشـيلي              
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ت هذه العالقات الحـسنة بـين       توثيقاً للعالقات الوديـة بين الطرفين وقد اسمر      
 1237الحيثيين والمصريين خالل حكم الفرعون مرنفتاح بن رعمسيس الثـاني           

  .م. ق1223–

وبعد أن دامت اإلمبراطورية الحثية حوالي قرنين ونصف قـرن أخـذ            
م في أنحائها حتى أصبحت عاجزة عن إخضاع        . ق 1200الوهن يسري منذ سنة     

وفي الوقـت نفـسه أخـذت       . دة بعد األخرى    اإلمارات المتمردة فاستقلت الواح   
تضايقها هجمات الغزاة اليونانيين في حوض بحر إيجة من جهة الغرب وهجمات       
اآلشوريين من جهة الشرق حتى كانت نهايتها على يد سرجون الثاني حيث قضى 

م  على آخر ما بقي من أثر لنفوذ الحثيين في هذه البالد بإخضاعـه          .ق717سنة  
  .ا إلى حكمهالمنطقة بأسره

إن اللغة الحثية تنتمي إلى فرع اللغات  األناضولية في مجموعة اللغـات       
) حاني(الهندواوربية وكانت في األصل كما يرى خبراء اللغة المحلية في منطقة            

العاصمة مع أن نسبة كبيرة من ) حاتوشاش(الشمالية وأصبحت اللغة الرسمية في      
ها ترجع إلى األصل األناضولي المحلي      مفرداتها أصلها غامض وعلى األرجح أن     

وكـان  . مع استعارة  كلمات كثيرة من اللغات الهند وأوروبية في المحيط الجديد           
الحثيون يستعملون الحروف المسمارية المعروفة بالمسمارية اآلكديـة القديمـة          

  .أخذوها من الحوريين الذين كانوا يستعملونها في أكثر كتاباتهم
•ì�‹‚Z@ @

لكلمة من كلمة فرنسية تعني لوحاً زخرفيـاً للكتابـة وقـد            اشتقت هذه ا    
استخدمت هذه الكلمة اسماً للشكل البيضاوي الذي يضم أسماء وألقـاب فراعنـة             

ويتبين من النقوش الهيروغلفيـة المرسـومة       . ومعنى هذا الشكل غامض   . مصر
بعناية أن هذا الشكل يمثل أنشوطة مكونة مـن حبـل ذي فـرعين نهاياتهمـا                
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ان على شكل عقدة غير أن الشكل األقـدم للخرطـوش كـان مبـسطاً               مربوطت
ويتكـون من فرع واحد من الجبال في تخانته وتستخدم نفس عالمة الخرطوش            

وال شك أن الخرطوش يعني أنه يشمل أو يحوي كافـة           ) يحوي(في كتابة الفعل    
  .سيادة الفرعون وسلطانه

�î–@Ò‚Z@ @

وسليكات األلمنيوم  ) كاولين (آنية خزفية تصنع من صلصال أبيض ناعم        
 درجة مئوية  وعنـد هـذه        1350وتفخر في درجة حرارة تصل إلى       ) الفلسبار(

الدرجة ينصهر الطالء الزجاجي ويلتئم مع الفخار معطياً لإلناء شفافية رائعة وقد             
طور الصينيون الخزف على أساس تقليد طويل األمد لصناعة األواني الحجريـة        

ت األواني شبه الخزفية المبكرة في عهد ساللة تـانغ          من صلصال أبيض وصنع   
) م1279-960(أما الخزف الحقيقي فقد صنع في عهد ساللة سنغ ).م618-906(

وكان الخزف الصيني ذا قيمة عالية في بقية أنحاء العالم لدرجة انه كان يـصدر               
  .إلى اندونيسيا وأفريقيا والشرق األوسط وأوروبا

Ò‹‚¾a@Ò©aZ@ @

التي ) مزيج مكلس (تخدمه علماء اآلثار للداللة على الغرينة       مصطلح يس   
تستخدم في صناعة الخرز غالباً ما تكون ذات مسحة خضراء وذلـك بإضـافة              
المواد المعدنية النحاسية التي أصبحت شائعة خالل العصر البرونـزي المبكـر            

يمـا  وثمة اختالف في الرأي ف. وكان الخزف من هذا النوع مألوفاً جداً في مصر      
إذا كانت اللقى األوروبية التي وجدت في منطقة تمتد من المجـر إلـى الجـزر               

  .البريطانية محلية الصنع أو مستوردة من مصر
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‹½Z@ @

كانت إمبراطورية خمر في كمبوديا واحدة من أروع الحـضارات فـي              
جنوب شرق آسيا وقد ذاع صيتها على األخص لبناياتها الدينية التذكارية وضمت            

 إمبراطورية طوتان – التي نشأت في خيال في القرن السادس الميالدي دولة خمر
الغنية في جنوب كمبوديا واستطاعت أن توسـعها تحـت حكـم أسـرافارمان              

Isravarman -) ( –)611- 635باتجاه الغرب و أسس اإلمبراطور أسـرا  ) م
 فارمات عاصمة جميلة في اسانابورا فيها أبراج رائعة مبنية من اآلجـر وشـهد             

القرن السابع  الميالدي تطورات تقنية هائلة في إطار هندي وبـوذي وتقنيـات              
هندسية هيدروليكية غاية في الكمال التي كانت تأتى في المقام األول من حيـث              
األهمية في فترة الغور المتأخرة إال أن الصعوبات السياسية أدت إلـى انهيـار              

  .اإلمبراطورية في القرن الثامن الميالدي

اع جايافارمات الثاني رفد اإلمبراطورية بنـشاط  فتجـدد فــي       واستط
م فاقام ثالث عواصم في مقاطعة تونلي ساب ليك بالقرب من آنغور وهـي              800

هذه ) م889– 877(منطقة خصبة يسهل الدفاع عنها واستغل اندرفارمات األول         
طوريـة  المنطقة استغالالً كامالً وذلك بإقامة نظام ري واسع اعتمدت عليه إمبرا          

خمر األنغورية المأهولة ذات المركزية العالية في الحكم وتحولت العاصمة إلـى            
  .أنغور في حكم ياسوفارمات األول

وازدهرت عمارة المعابد وزادت اإلمبراطورية اتساعاً حتى وصلت أبعد         
الـذي بنـى مجمـع      ) م1150-1113(تخوم لها في عهد سوريا فارمات الثاني        

 -1181(وشـرع جابافارمـات الـسابع     . ع في أنغوروان  المعادن الكبير والواس  
التي ال تزال آثارهـا قائمـة حتـى         –ببناء المدينة العاصمة أنغورثوم     ) م1219
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اليـوم لكن نفقاته الهائلة على األبنية واألشغال العامة أنهكت الدولة حيث بـدأت            
  .م1444بالتدهور إلى أن اكتسحها أخيراً التايلنديون عام 

ÛŠb’@LæëŠa†I@1809@@ M1882ZH@ @

لم يكن شارلز دارون أول من وضع نظرية نشوء وارتقاء لكنه كان أول               
من شاهد أن نظريته تلقى قبوالًَ واسعاً وأنها قد توطدت بصفة نهائية وقـد ولـد                

ولم تأت نقطة التحول في حياتـه إال فـي عـام            . 1809دارون في إنكلترا عام     
صفته مختصاً في التاريخ الطبيعي في       حينما بدأ رحلة علمية حول العالم ب       1831

والحظ دارون في جزر حاالباجوس كيف أن كـل         .سفينة المساحة البحرية بيجل   
جزيـرة منها توجد فيها أنواع حيوانات خاصة بها وأن هذه األنـواع تختلـف              
اختالفاً طفيفاً عن األنواع المقابلة لها في الجزر األخرى أو في القارة وقد وجـد               

ليه أن يصدق الرأي المسلم به حينذاك بأن كل مجموعة من هـذه             أنه يستحيل ع  
  .الحيوانات قد خلقت في كل جزيرة على حده

واستنتج دارون من دراسته أنه كان يوجد جنس عام واحد على األرض            
الرئيسة في القارة، وان أنواع هذا الجنس في الجزر قد تطور تطورات مختلفـة              

ئق عن هذه الحيوانات بينت له أنه لم يكن         بسبب عزلتها وبصبر جمع دارون حقا     
ثمة أي حيوانين من أي من هذه األنواع متماثلين تماماً من كل الوجوه وانه فـي             
تنازعها على البقاء بقيت منها فقط وتولت تلك التي تمكنت أكثر من غيرها مـن               

 إال وشـعر    1856أن تالئم نفسها مع الحياة وظروفها المتغيرة وما إن حل عام            
 أكمل ونشر كتابـه 1859ون أنه جمع حقائق كافية إلثبات نظرياته وفي عام دار

وفي السنة السابقة لنشر هذا الكتاب ) عن نشوء األنواع بطريق االختيار الطبيعي(
ألقى دارون في جمعية لينيان بلندن بحثاً أوضح فيه أراءه باالشتراك مع الفريـد              

ستنتاجات ولو أنه لم يحشد تلـك       راسل واالس الذي وصل على حدة إلى نفس اال        
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المعلومات الوفيرة التي جعلت نظرية دارون مخيفة لدرجة كبيرة حتى أن واالس            
  . ومؤيديه قد حظوا بنصر كبير آلرائهم

bºa†Z@ @

هناك على السهل الفيضي الجنوبي لبحيرة تشاد في مقاطعه بورنو مـن              
ويبلـغ  . ى الفالحية  المبكرة نايجيريا سلسلة من التالل الكبيرة التي هي بقايا القر        

وكان مأهوالً منذ حوالي    ) م11( قدماً   35ارتفاع أكبر تل وبالقرب من قرية دايما        
ولم يكن لشعوب دايما خالل القرون الخمـسة األولـى إال           . م1200م حتى   600

الفؤوس الحجرية المصقولة وأدوات من العظم المصنوع إلى جانب المجـارش           
. نذ زمن االحتالل بما في ذلك الفخار الناعم الملمـع         الحجرية والفخار موجود م   

وبعد بداية العصر المسيحي تصبح األدوات الحديدية شائعة وهناك في وقت مبكر 
أدلة على صب البرونز وكان االقتـصاد       ) وعليه فيما بعد  (نوعاً ما من التعاقب     

حتمـال  قائماً على تربية األبقار وقطعان الماشية مثل الغنم والمـاعز وهنـاك ا            
  .زراعة محاصيل الحبوب على الرغم من عدم العثور على الدليل المباشر

‹í‹¨a@lŠ†Z@ @

وهو الطريق التجاري من الصين إلى آسيا الغربية عبر آسيا الوسـطى              
وقد كشفت التنقيبات على طول     . يمر خالل واحات على جانبي حوض نهر تاريم       

ن يـصدر مـن الـصين        الذي كا  silkهذا الدرب عن قطع صغيرة من الحرير        
وكانـت الـصين    . إضافة إلى تماثيل وأثاث خشبية تظهر تأثيراً صينياً واضحاً        

تستورد في المقابل الحصن وبضائع ترف وقد قدمت البوذية عن طريـق شـبه              
حصناً وجمـاالً  ) م906– 618(وتضم تماثيل القبور لساللة تانغ      . القارة الهندية 

  .مع الطريق التجاري هذاوراقصين أجانب وكان لجميعها عالقة 
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ÊŠ‡ÛaZ@ @

إن الدروع والخوذ، ودروع الصدر ودروع الساق، معروفة في أوروبـا             
ويبدو أنها ذات صلة بظهـور أسـلحة القتـال          . منذ العصر البرونزي فصاعدا   

الفردية المصنوعة من المعدن مثل الخناجر والـسيوف والرمـاح وهنـاك درع          
مثلة برونزية وكانـت دروع العـصر       لكن أغلب األ  . خشبي معروف في إيرلندا   

البرونزي مستديرة أو طويلة الشكل وغالباً  ما كانت تزين باألشكال الفـاخرة أو           
 مـن  Ironageالمسبوكة بينما يتميز الدرع المعروف مـن العـصر الحديـدي       

  .لنكلنشاير بكونه طويالً ومستطيالً

ـ            سا وتعرف الخوذ في العصر البرونزي من أوروبا الشرقية حتـى فرن
حيث كانت األشكال الدائرية والمخروطية شائعة وغالباً ما كانـت  ذات ريـشة              
وأجنحة، وفي إنكلترا وجدت القلنسوات البرونزية والخوذات منذ العصر الحديدي       
المتأخر ومثل قطع السالح األخرى فإنها غالباً ما يعثر عليها فـي المـستنقعات              

شعائري في أغلب الظن إلى وظائفها      واألنهار والبحيرات ويشير هذا المستودع ال     
ولعل السالح كان في أغلب الظن يلـبس        . الطقسية إلى جانب االستخدام اليومي    

للتأثير على الخصوم وتخويفهم اكثر من استخدامه لحماية الجسم وتوجـد دروع            
  .مشابهة خاصة بالخوذات وهي أكثر ندرة في العصر الحديدي

 لألسلحة اإلغريقية والدروع مـن      وتأتي المعلومات عن األشكال األولى    
القصائد الهموميرية التي ينطبق فيها الوصف على األشكال المختلفـة لألسـلحة            
الدفاعية والهجومية  لكل من العصر المايسيني والعصر المتأخروكـان الجنـدي     
االعتيادي للعصور اإلغريقية الكالسيكية هو جندي المشاة الثقيلة الهبليت وكـان           

دججين بدروع برونزية ودورع للصدر والسيقان وخوذ وكان يحمل من المشاة الم
رمحا و سيفاً من الحديد وكانت تخاض المعارك وفق التشكيالت حيث كان الرمح  



  257

يستخدم للهجوم  والسيف للقتال القريب ومع دخول فنون القتـال التـي فاقـت               
لسالح حيـث   م  فإن القوات لم تعد تدجج با       .سـابقتها تعقيداً في القرن الرابع ق     

  .كانت لها رماح أطول ودروع أصغر

وقد تم تشكيل أول جنود المشاة الرومانين ذوي التـسليح المعقـد علـى         
غرار المشاة الثقيلة لدى اإلغريق بمعدات مشابهة جداً ولكن ما إن حـل القـرن               

م حتى كان للفيلق المسلح تسليحاً ثقيالً رماح للرمي وسيف ذي حـدين             .الثاني ق 
وقد باتت هذه العدة هي المألوفة أغلب فترة         .  مقوس للصد ر وخوذة    ودرع كبير 

أما القوات المساعدة التي جندت من األقاليم وأحياناً مـن خـارج    . اإلمبراطورية
األقاليم فقد كانت تحمل عادة األسلحة والدروع التي اعتادت عليها ومن بين أكثر             

ات مـصقولة وسـيوف   اللقى األثرية غرابة هي قطع سالح االستعراض  خـوذ   
ودروع الساق، ودروع الخيل وجميعها مزخرفة بشكل كبير تستخدم في المعركة           
أما الجيش الروماني الالحق الذي اعتمد باضطراد على استخدام الجنـود غيـر             
الرومان فقد كان مسلحاً تسليحاً أخف وأصبح متخصصاً أكثر فأكثر في حقـول             

  .مختلفة
µnÛbƒîjíŒ†Z@ @

 7 في هذا الموقع الذي يعود لحضارة مايا والواقع على بعد لم يتم التنقيب  
إلى الشمال من ميريدا، شمال شبه جزيرة يوكانـان إال مـؤخراً            ) كم11(أميال  

وأظهرت الدراسـات   ) وذلك من قبل الجمعية الجغرافية الوطنية وجامعة تيولين       (
لتي شيدت فـي    التي قدمها علماء اآلثار أن الموقع يمثل واحداً  من أكبر المدن ا            

وكان عدد  )2كم29 ميالً  مربعاً       50فترة المايا فهي تغطي مساحة تقدر بحوالي        
ويأتي باألهمية نفـسها الـسجل اآلثـاري        . نسمة50.000سكانها يبلغ أكثر من     

م فترة ما بعد الكالسـيكية      . ق 1500المستمر للموقع والذي يبدأ منذ نشاته نحو        
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ن أطول السجالت الموثوقة من منطقة مايـا        ويعد هذا السجل واحداً م    . المتأخرة
  أو المنطقـة المركزيـة مـن    Seven dollsالفرعية ويحتل معبد الدمى السبع 

ذريبيجالتين وقد تم التوصل إلى اسم المعبد من خالل تماثيل الطين الصغيرة التي        
وجدت مطمورة تحت أرض المبنى وهناك عدد كبير مـن األبنيـة االحتفاليـة              

-Cم والمنصات والمعابد في منطقة الحرم إضافة الـى جينـوت            تتضمن األهرا 

enote.  
Õ“ß†Z@ @

العاصمة الحالية لسوريا وهي أقدم مدن سوريا وأشهرها ذكر أن بانيهـا              
 ميالً إلى الشمال الشرقي من القـدس        122هو عوض بن آرام بن سام تبعد نحو         

 والجنوب سهل   يحيط بها من الشمال والشرق    . ميالً من البحر المتوسط     60ونحو  
فلعبت . اتخذها اآلراميون عاصمة لهم   ) دمسكو(اسمها المصري القديم    . مخصب

دوراً هاماً في سياسة الشرق     ) م. ق 843-879) (بنهداد(في عهد ملكها ابن هداد      
األدنى حيث تمكن هذا الملك من بسط نفوذه على البالد المجاورة فعقـد معهـا               

اع اآلشوريين واستطاع خلفـه مـن صـد         أحالفاً للعمل معه في القتال ضد أطم      
وهـاجم  . م. ق 838م وسـنة    . ق 843هجمومين قام بهما شلمنصر الثالث سنة       

إسرائيل ويهوذا إال أن  اآلشوريين تمكنوا أخيراً من التغلب على اآلراميين فاحتل 
م مدينة دمشق بعد حصار دام حـوالي سـنتين          . ق 732تفلت فالسر الثالث سنة     
 المدعو رصين رمسبى أهل المدينة وقضى على الحكـم          وقتل آخر ملوك دمشق   

  .اآلرامي في دمشق نهائياً 

وبعد اآلشوريين استولى الفرس على المدينة ثم غزاها االسكندر واحتلها          
م ثم ضمت إلى مملكة السلوقين وضمها بعد ذلك         . ق 332بعد موقعة أسوس سنة     
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ـ  ) م. ق 64(بومبي إلى اإلمبراطورية الرومانية      رب المـسلمون بعـد     فتحها الع
  .م635معركة اليرموك سنة 

@wã†–å–Z@ @

 هو بفيتنام على موقع لمرحلـة       –  صن في والية ثان       -يطلق اسم دنج      
من مراحل عصر البرونز في جنوب شرقي آسيا وهذه الحضارة التي تبدو فيها             
مالمح إندونيسية قوية، ربما من حضارة ما قبل شام على وجه أخص لها وشائج              

 صـن ال    -الحضارة الصينية ويرى بعض الباحثين أن حضارة دنج       واضحة مع   
  .تعدو أن تكون حضارة صينية إقليمية على وجه التقريب

ويرى روبرت هين جلدرن في هذه الحضارة دالئل قوية علـى تأثرهـا         
بحضارة هالشتات، غير أن هذا التأثير إن وجد بعيد جداً بحيث يكـاد ال يمكـن                

اء البرونزية، وخاصة الطبول معروفة مـن جنـوب         وكانت األشي . التعرف عليه 
غير أنه لم يعثر عليها في محيط أثري إال عنـدما           . شرقي آسيا منذ وقت طويل    

وبعد دراسة  قام بهـا فيتكـور        . 1927 – 1962أجريت حفائر في المنطقة في      
  .1936أجرى أولوف جانز تنقيبات أخرى عام . 1929جولوبيو عام 

 -رة من المواد الصينية من عصر هان وما بعده        وباإلضافة إلى كمية كبي   
فقد وجدت ثروة من األشـياء البرونزيـة   - صن نسبق مقابر نانج    -مقابر دنج   

  .ومعها كميات صغيرة من الحديد واألدوات الحجرية والفخار

وتشمل اآلثار البرونزية التي عثر عليها أجزاء مـن الـسالح وأربطـة       
ة قديمة الشكل ويبدو أن معظمهـا نمـاذج     وسكاكين وأدوات حفر، وفؤوسا غريب    

كانت معروفة من قبل بوقت طويل وجدت في مكتـشفات          . جنائزية ألدوات أكبر  
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متناثرة وتتميز سبيكة البرونز هنا بوجود نسبة عالية من الرصاص فيها تـصل             
من وزن السبيكة الكلي والطبول التي كانت موضوع بحـث سـابق            %  20إلى  

لطراز البدائي ألداة شائعة االسـتعمال فـي مراسـيم          أجراه فرانز هيجر، هي ا    
الطقوس الدينية التي وجدت في جنوب الصين وكانت واسـعة االنتـشار بـين              
الشعوب الجبلية في جنوب شرق آسيا وهي مزخرفة بزخارف هندسية ومنـاظر            
يعتقد أنها تصور طقوساً دينياً ولو أن تفسيراتها موضع مناقشة وجـدال وهـذه              

 بيانات قيمة عن طراز المنازل وتوضح بعض نواحي حـضارة           المناظر تعطي 
غير أنه ليست ثمة أية أدلة تدل على .  صن  وتاريخ المكتشفات غير مؤكد     –دنج  

م وثمة بعض الدالئل على استمرار هذه الحـضارة         .تاريخ سابق للقرن الثاني ق    
مـال  وخاصة في إندونيـسيا وثمـة احت  . في القرون األولى من التقويم الميالدي  

بوجود عالقة بينها وبين الطقوس التي الزالت قائمة في الجزر اإلندونيسية وربما 
  .ولو أن ذلك غير ثابت تماماً. أيضاً في غينيا الجديدة

ïöa‡niüa@Šë‡ÛaZ@ @

يؤشر هذا الدور عدم وجود الفخار في منطقة أندين الوسطى  حوالي عام   
ب العيش التي كانت تعتمـد      م وتسبق الزارعة المتكاملة أسالي    .ق1200 و 1900

إال أن السمات أو السمة التي يستدل منها على أن          . على الرعي والنشاط البحري   
هذه الدور يعود إلى التقليد الحضاري البيروني أواسط أندين كانت قد اندمجت في  

وتضم هذه الخصائص زراعة معظم النباتات في المنطقة من ضمنها          . هذه الفترة 
 وخنزير غينيا وأنماط الزي الرئيس مثل  Llamaوان الالما الذرة أو تدجين حي

القمصان المفتوحة عند الرقبة وإشارات وحقائب يدويـة ومجمعـات ونـصب            
 اإلنكليزي ونحوت بارزة في الحجر والطـين        Uتذكارية مثبتة على شكل حرف      

لتزين المباني العامة  وحرف مثل النسيج والفخار والصدف والخشب والنحـت            
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جر ولم تظهر في هذه الفترة صناعة المعادن وأما الموضوعات الفنيـة            على الح 
التي استمرت  فكانت شائعة في كثير من المواقع وكانت التـصاميم المتـساوقة              
والمتكررة للسمك والثعابين والطيور والبشر والطيور الصقورية جزءاً من التقليد          

  .الغني
oŠë†Z@ @

 منطقة القطب الشمالي في كندا تطور تقليد دورست الفرعي لإلسكيمو في   
ويعـرف  . من تقليد األدوات الصغيرة للفترة ما قبل اإلسكيمو في القطب الشمالي        

فـي غـرب    ) 2(بورت اوجـوا    (موقعاً نموذجياً لتقليد دورست الفرعي المتأخر     
 بيتاً  محفوراً فـي األرض ذات أرضـيات          40نيوفاونالند ويضم الموقع حوالي     

وكانـت حفـر الخـزن مبطنـة        . ى سطح األرض  مستطيلة حفرت تحت مستو   
بالحجارة أما بقية المنازل فكانت أقل جودة في البناء حيث تتـألف مـن الجلـد                

  .المفروش فوق أطر خشبية

وكانت المعيشة تستند إلى درجة كبيرة على صيد عجول البحر إال أنـه               
ولعـل الموقـع كـان      . عثر على عظام أخرى تعود للطيور واأليائل واألسماك       

معسكراً صيفياً يؤمه اإلسكيمو لصيد  عجول البحر وهي تهاجر جنوب الـشمال             
وثمة دليل على وجود تجمع أدوات حجرية في بورتاومشوا، المنسوب إلى تقليد            
األدوات الصغيرة للقطب الشمالي وتعد المثاقب ذات الحزين لتثبيـت المقـابض            

  .شائعةورؤوس الرماح والمكاشط من بين أبرز أنواع األدوات ال
µ×Šì’@Šë†Z� �

تقع بقايا دور شوركين على بعد ثمانية عشر كيلـومتراً شـرقي مدينـة            
وهو اسم فارسي ورد في     . نينوى في العراق وتعرف بقاياها اليوم باسم خرصباد       

  .المصادر العربية على هيئة خرسباد
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بدأ التنقيب في المدينة منذ أواسط القرن التاسع عـشر وأمكـن وضـع                
قريباً للمدينة كما أمكن الكشف عن آثار آشورية غاية في األهمية           مخطط كامل ت  

ضمت مجموعات كبيرة من المنحوتات الرخامية وقطعاً معدنية كثيرة غيـر أن            
معظم تلك اآلثار فقدت في مياه شط العرب أثناء نقلها على األكالك إلى مينـاء                

  .البصرة في طريقها إلى أوروبا

ودعاها باسمه وقد اختار    ) م. ق 705– 721(شيد المدينة سرجون الثاني     
لها موضعاً بكراً يمكن تنفيذ المخطط الهندسي الذي وضعه لها واستمر العمل في             
بنائها عشر سنوات واستعان سرجون بالصناع والحرفين الذين جلبهم من مختلف           
البلدان المفتوحة لبناء عاصمته الجديدة وتم افتتاح المدينة في احتفال كبير وذلـك        

م أي قبل وفاة سرجون بسنة واحدة، وتشير التنقيبات التي أجريـت         . ق 706ام  ع
في المدينة إلى أن سرجون انتقل إلى المدينة قبل انتهاء العمل فيهـا وهجـرت               
المدينة بعد وفاة سرجون مباشرة وانتقل سنحاريب إلى مدينة نينوى كمـا نقـل              

  .بعض المنحوتات منها إلى نينوى

) م1685– 17600(احة مربعة الشكل تقريبــاً      شيدت المدينة على مس   
 25 دونم وأحيطت بسور ضخم مشيد باللبن سمكه 1200أي أن مساحتها أقل من 

متراً وفي كل ضلع من أضالع السور مدخلين كبيرين تحـف بهمـا األبـراج               
باستثناء الضلع الشمالي الغربي حيث يقوم الحصن الكبير الـذي شـيدت عليـه              

عابد والذي يبرز عن السور من الـداخل والخـارج  وفـي         القصور الملكية والم  
وأحـيط الحـصن    . الضلع الجنوبي الغربي حصن مشابه من حيث الشكل العام        

الرئيس بسور داخلي تفصله عن بقية أجزاء المدينة وينفذ إليه من خالل مـداخل              
تحفها األبراج، ويقع قصر سرجون داخل هذا الحصن وهو غاية فـي الروعـة              
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وفي أقـصى الجهـة     . والى جانبه ثالث معابد كبيرة  وأخرى صغيره       واإلتقان،  
  .اليسرى من الحصن تقوم الزقورة بين مجموعة المعابد الستة

ëûu@òÛë†Z@ @

دولة مستقلة في وسط الصين جنوب نهر يانغتس خالل النصف الثـاني              
 في القرن الثامن قبل الميالد وكانت دولة جؤو تـشكل تهديـداً             –من ساللة جو    

ياً كبيراً للدول الصينية الشمالية وبعد فترة انقطاع مؤقت في تقليد صـب             عسكر
البرونز الموردن من ساللة شانغ ثم إحياء صب البرونز وصنعت في المنطقـة             

واشتهرت المنطقة بشكل خاص . البرونزيات المرصعة الرائعة واألسلحة والمرايا  
تئنـغ  –ب بحيـرة تنـغ      بالالكية والحرير وتقع أغلب المواقع التي اكتشفت  قر        

وعليه فقد كانت مثقلة بالماء باستمرار لتضمن بذلك بقاء كميات كبيرة           . العظيمة
من المواد العضوية ومن بين أكثر البقايا غرابة، طيور وحيوانات من الخـشب             
المطلي بالالكية كانت تستخدم دعامات للطبول إلى جانب وحوش عجيبـة ذات            

 نتائج معتقدات شعبية في المنطقة التي اسـتخدمها  ألسنة بارزة وأيائل، واألخيرة   
  .الشامان للتشفع لدى األرواح

å¾ë†Z@ @

 فـي اليابـان    Yayoi periodساحة دفن في الجدار تعود لفترة يايوي   
وكانت تضم لوحاً حجرياً كبيراً تسنده حلقة من األحجار وفي اإلمكـان ربطهـا              

هذا النوع كانت غالباً تحتـوي   ألن الدولمن من tombcist بالقبور الصندوقية 
ويستخدم المصطلح  في علـم آثـار أوروبـا       ) مقابر األلواح الحجرية  (صناديق  

  .بالداللة على حجر قائم 
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 إلى الشرق من بغداد تماماً حيث قـام         –أحد الروافد الرئيسة لنهر دجلة        
واقع  باستظهار أربعة م   1938 -1929المعهد الشرقي لجامعة شيكاغو نحو من       

وقد تـم التنقيـب عـن       . فيه كان تل أسمر موقع أشنونا القديمة يضم عدة تلول         
قصـر وقاعة اجتماعات ومعبد يرجع تاريخه إلى أواخر األلف الثالث وبـدايات     

  .األلف الثاني قبل الميالد

 وقصر أكدي كان قد أخفي فيه كنز المعبد، وكان المعبد ذاتـه مكرسـاً              
ت عشرين طبقة يصل تاريخها إلى األلف الرابع قبـل          لإلله آبو وأظهرت التنقيبا   

الميالد، وقد عثر على اثني عشر تمثاالً في المعبد الذي يعود إلى عـصر فجـر         
السالالت الثاني  وضم موقع خفاجة أيضاً عدداً من التالل ونقب فيه من ثالثـة               
معابد وقد شيد المعبد البيضوي في عصر فجر السالالت الثالـث ويـشبه فنـاء               

لمعبد فيه ذاك الذي في العبيد وقد أرجع تاريخ معبد سين المعاصر إلى نهايـة               ا
م من خالل عشر طبقات بنائية وكان المعبد الثالث مكرساً لنينتو .األلف الرابع  ق

وأظهرت  التحريات عن أشجالي التي يرجع تاريخها إلى بداية األلـف الثـاني              
نه تم العثور على سلسلة معابد      وقد كشف عن جزء من مخطط المدينة إال أ        . م.ق

  .Agrab tellأخرى في تل أجرب 

وهذه المواقع ذات أهمية ألن التركيز جرى خالل التنقيبات على خطـط            
المنازل أيضاً وتم الوضع سلسلة متعاقبة من الفخار لهذا الجزء من بالد ما بـين               

ولوجيـا  النهرين والعثور على لقى كثيرة يؤشر بعضها التقدم الذي حصل في تكن      
ولقد تم إنشاء سد على نهر ديالى مؤخراً وجرت تنقيبات إنقاذ في كثير             . البرونز

  .من المواقع لمختلف الفترات
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موقع قرية العمال الفراعنة على ضفة النيل الغربية في طيبة يقـع بـين            
وادي الملوك ووادي الملكات وكان قد نقب عن كثب ونشر بصورة كاملة خالل             

لعشرينات والثالثينات من القرن العشرين من قبل عالم المـصريات الفرنـسي            ا
  .برنارد برويير

وكتبـه  ) جـصاصين (وكان ساكنوه قاطعي الحجارة وبنائين وقصارين       
ورسامين وفنانين كانوا ينقبون ويزخرفون القبور الملكية والخاصة فـي مدينـة            

ة المبكرة حتى نهاية المملكـة      في طيبة منذ الساللة الثامنة عشر     ) مقبرة  (الموتى  
الجديدة ويمنح دير المدينة المقام على موقع األرض المبكر والـذي هجـر فـي          

صورة كاملة للحياة اليومية لمجتمع صغير مغلق مـن العمـال المهـرة             . النهاية
  .  سنة500وعائالتهم عبر فترة زمنية تبلغ حوالي 

حـيط بقربـة ذات   وكان السور األصلي الذي بناه نوتحموسـس األول ي          
 منزالً مبنياً باللبن مشيدة جنباً إلى جنب وظهراً لظهر علـى طـول              60حوالي  

شارع واحد رئيس من الشمال إلى الجنوب وكان يتألف كل منزل مـن غرفـة               
وكان الولد يرث مهنة    . استقبال وغرفة الجلوس وغرفة النوم والمطبخ وسرداب      

جيال وقد أنشئت العديد من شـجرات       والده كما أن المنازل ظلت لعائلة واحدة أل       
العائلة المفصلة وكان العمال يبنون ويزخرفون قبورهم الخاصة بهم فوق القرية           

وهذه األخرى كانت تـستخدم     . بروعة تلك التي كانوا يشتغلون بها لكسب قوتهم       
  .من قبل عوائل بأسرها

ـ              ري وقد أتى الكثير من المعلومات من ألواح الكتابة وشظايا الحجر الجي
التي كان يضع عليها القرويون ) قطع مكتوبة من الفخار أو الكسر (أو األوستراكا   

األميون قوائمهم أو أفكارهم وقد أبقي هذا المجتمع منعزالً مقطوعاً عـن العـالم              
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الخارجي لكي تبقى معرفتهم بمواقع القبور سرية وكانت تنجز لهم كافة األعمال،            
ولكن كان ينبغـي جلـب الحاجـات        . نارابتدأ من الغسيل حتى جمع الحطب لل      

الرئيسة كالماء و الغذاء وأن أي خلل في المسيرة كـان يـسبب لهـم المـشقة                 
وتعـرف اإلضرابات بسبب عدم تسليم المؤن منذ الساللة العشرين المـضطربة           

  .وفي النهاية بدأ القرويون بنهب القبور نفسها التي كانوا قد ساعدوا في تكوينها
æìàÜí†Z@ @

السومري لجزيرة البحرين وقد جاء في قصة سـومرية أن بـالد            االسم    
ديلمون كانت جزيرة تتمتع بقدسية خاصة عند السومريين وكانت فيها آلهة تعبد             
لها أهل العراق وقد وصفت بكونهـا أرض للخلـود وقـد أظهـرت التنقيبـات            
 الدانمركية التي أجريت مؤخراً أن الجزيرة كانت مركزاً تجاريـاً مهمـاً خـالل        

مـا  (وتذكرها النصوص عند الحديث عن التجارة مع        . األلف الثالث قبل الميالد   
  .Meagan and meluhha كان وملوحا

‘ìÜí†Z@ @

 تتوسط مجموعة جزر سيكليدس وكـان       –جزيرة صغيرة في بحر إيجة        
وكانت الجزيرة مقر الخزانـة     . اإلغريق يقدسونها باعتبارها جزيرة اإلله أبو لو      

 دول الجزر البحرية التي اتحدت ضد الفرس فـي القـرن            المركزية لعصبة من  
م ومـن ثـم احتلهـا         . ق 314الخامس قبل الميالد وبقيت تحت هيمنة أثينا حتى         

الرومان وجعلوها مستعمرة أثينية وأهم البقايا الشاخصة فيها المعبـد واألفنيـة            
 إال أن هناك بقايا شاسعة من أحياء سـكن هيلينـسينية ومـسارح            . المحيطة به 

وساحات  عامة ورصيف لتحميل السفن ومخازن يرجع تـاريخ معظمهـا إلـى         
  .م.القرنين الثاني والثالث ق
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 وهي مستمدة من الكلمة     -)ديموطيقي(استخدم الباحثون الحديثون الكلمة       
 تسمية نوع من الخط المختصر الـذي        -)دارجة(   ونفي     demotikosاليونانية  

ولو أنـه   .(م حتى القرن الثالث م    . ق 700اء من حوالي    استعمله المصريون القدم  
وهو الخط المنقوش على حجـر      ) استعمل أحياناً مقترناً باالستشهاد بلغات أخرى     

رشيد تحت الخط الهيروغلوفي وضم هذا الخط إلى الخطـوط األخـرى كـان              
إذ كان الخط الهيروغلوفي في  ذلـك الوقـت        . ضرورياً إلمكان إشهار المرسوم   

  .م إال للكهنة فقطغير مفهو

والخط الديموطيقي كما يبين كثير من هجاء عالماته وأشـكالها اشـتقاق       
أكثر اختصارا من الخط الهيراطيقي وقد كيف ليالئم الكتابة بفرشاة علـى ورق             

وكان القصد منه استعماله للكتابة الدارجة ال       ) االستراكا(البردي أو على الشقف     
والغالبية العظمى مـن النـصوص الديمقوطيقيـة        للكتابة على المنشآت األثرية     

الموجودة اآلن هي وثائق قانونية وخطابات رسمية وخطابات خصوصية وهـي           
ذات أهمية كبرى لتاريخ القضاء والقانون في مصر القديمة والحياة االجتماعيـة            
فيها وعلى العموم فقد ضحى بجمال الخط في سـبيل الـسرعة وخاصـة فـي                

  .كتابات لها نظم إيقاعي وجاللالوثائـق ولكن أدق ال
‡ÔÈÛa@paˆZ@ @

أداة تتألف من وتر وعقد كان سكان أنكا في بيرو يستخدمونها لتـسجيل               
المعلومات اإلحصائية ومنحت مواضيع وتشكيالت العقد المثبتة علـى األوتـار           
والمتدلية من حبل معلومات عديدة عشرية عن مواضيع تميز بوسـاطة  لـون              

ن أنه لم يكن لدى األنكا نظام كتابة، إال أن األدوات ذوات            وعلى  الرغم م   . الوتر
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العقد استخدمت كوسائل تسجيل المعلومات التاريخية والطقسية المتجمعـة لـدى           
  .الحكومة
kç‰ÛaZ@ @

كان الذهب مثار اعتزاز في األزمان القديمة كما هو اليوم وذلك بـسبب             
تراكمات كميات كبيره   مظهره وخاصيته في عدم فقدانه لبريقه أو لمعانه وكانت          

من الذهب الرسوبي في مناطق جفاف األنهار الغنية بالذهب ولم يكن الحـصول             
وكانـت  . عليه صعباً من الناحية التكنولوجية على الرغم  من انحسار وجـوده           

 كما كان الحال في األزمنة األخيرة من أهم         - في أوروبا  -ترانسلفانيا وكندا فانيا  
  .مصادر الذهب

الصياغة مقارنة بالنحاس ولكونه معدناً خامالً فلـم تكـن          والذهب سهل   
هناك حاجة  لتنقيته وهو خام، فهو معدن مطاوع بدرجة كبيرة وفي اإلمكان جعله 
في أشكال متنوعة بواسطة الطرق أو تحويله إلى رقائق تستخدم لتغطيته لب مواد 

ـ            . أخرى تخدام  عندئذ يمكن إنتاج طرز مختلفة عليها بواسطة الحـز، إمـا باس
مرسمه لتحقيق خطوط مستقيمة وإما أداة هزازة إلنتاج خطوط منحنية وكانـت            
هذه االستخدامات شائعة في العصر البرونزي مثالً في القالدة الهاللية إلى تعرف            

  .بالهالليات من العصر البرونزي المبكر في ايرلندا 

لنقـي  وفي اإلمكان الحصول على زخارف أكثر تعقيداً بالصهر فالذهب ا         
إال أن سـبيكة مـن      . ينصهر في درجة حرارة متساوية لدرجة انصهار النحاس       

 عـن درجـة انـصهار       5 200النحاس والذهب تنصهر في درجة حرارة تقل        
المعدنين وهذا ما يسمح بلحم قطيرات صغيرة أو أسالك ناعمة من الذهب علـى              

ـ               ي ظهر صفحة خلفية من أجل الحصول على أعمال تخريميـة أو حبيبيـة وف
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اإلمكان إنتاج أسالك من الذهب من خالل عمليات التنقيب المختلفـة للحـصول             
  .أو لف السلك ذاته.على  مقاطع مستعرضة زخرفية

وقد طورت هذه العمليات األكثر تعقيداً في محالت عمـل متخصـصة            
وتظهر براعة القطع الذهبية التي عثر عليها شليمان        . مرتبطة بالقصور أو البالط   

Schliemann  – في طروادةtroyإنجازات صاغة العصر البرونزي .  

وفي الشرق األدنى كانت معظم مـصادر  الـذهب تقـع فـي مـصر                
ومصـادر محتملة أخرى في جنوب شرق إيران والذهب الرسوبي في األناضول 

وغالباً  ما يظهر األلكتـروم    ). وال سيما ليديا وتيليقيا وأرمينيا وما وراء قفقاسيا       (
  ).في العراق( ذهب والفضة في القبور الملكية  في أوروهو مزيج من ال

أما في أمريكا الوسطى القديمة، فعلى الرغم من أن القصص األسطورية           
عن الذهب في االنديز وعمليات البحث عنه كانت دافعاً مهماً لغـزو المكـسيك              
فـان صياغة الذهب أو معدن آخر وصلت إلى أمريكا الوسـطى القديمـة مـن        

وعلى األرجـح فـإن مفـاهيم       . كوادور في الفترة ما بعد الكالسيكية     كولومبيا وإ 
وأساليب صناعة المعادن قد وصلت ألى أمريكا الوسطى من بنما وكوسـتاريكا            
وكذلك من خالل التجارة الساحلية على طول الساحل الغربـي للمكـسيك إلـى              

  .التاراسكانين

شهر كنز  إن المكستكس كانوا أفضل صاغة ذهب في أمريكا الوسطى وأ         
 في مـونتي البـان      7ذهبي من فترة ما قبل الكولومبية اكتشف في المقبرة رقم           

Monte alban   حيث عثر على كافة أنواع الحلي والمجـوهرات المكـستيكية  
مع بقية البضائع الجنائزية وكانـت غالبيـة        ) الشمع المفقود (المصنوعة بأسلوب   

ها كـورتيز قـد قـام بـصنعها         القطع الذهبية األزتيكية الرائعة التي حصل علي      
وقد تم التقاط أقراص ذهبية كبيـرة ذات تـصاميم          . العلمـاء المكستيكس المهرة  
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 في يوكاتـان مـن بئـر        maya تظهر نهر التولتكس لمايا      -repousseنافرة    
  . في جيجن اتزاcenoteالذبانح ) سنوت(

a‹à“Ûa@‘aŠZ@ @

لى الـداخل   يقع تل رأس الشمرا على ساحل سوريا على مسافة قصيرة إ          
وحوالي عشرة أميال شمالي الالذقيـة وبـدأ        . من المرفأ الطبيعي ميناء البيضاء    

 عندما اصطدم محراث فالح أثنـاء عملـه         1928االهتمام بهذه المنطقة في عام      
ببقايا مقبرة بالقرب من ميناء البيضاء وفي السنة التالية بدأت بعثه أثرية فرنسية             

التنقيب وسرعان ما اكتشف أن رأس  الشمرا         ف أشيفر أعمال    .يديرها دكتور س  
 1939وقد استمر العمل سنوياً حتى عـام  . تحدد موقع المدينة القديمة أو غاريت     

 وقد أمكن لشيفر تمييز خمس مراحل رئيسة        1948ثم استؤنف فيما بعد في عام       
 5– 1تمتد من العصر النيوليتي حتى العصر البرونزي المتأخر التـي رقمهـا             

  . إلى اسفلمـن أعلى 

مـن  (والمحبسات العميقة التي أعطت الدليل على وجود الطبقة الخامسة          
) من عصر بداية استخدام المعـادن       (و الطبقة الرابعة    ) العصر الحجري الحديث  

كشفت على سطح الصخر عن المواقد وأدوات الصوان والعظم التي اسـتعملها             
هؤالء الناس بمرحلة العصر    ويفضل شيفر أن ينعت     . السكان األوائل لهذا الموقع   

الحجري  الحديث السابق للفخار من حيث التطور حيث أنهـم فيمـا يبـدو لـم                 
وفي المرحلة التالية جاء أقوام آخرون مـن        . يعرفـوا صناعة األواني الفخارية   

الفالحين استعملوا كال من األواني الحجرية  والفخارية ويمكن مقارنـة بعـض             
وفي الطبقة الرابعة .  في شجر بزار وساكسي جوزيجذاذات منها بالفخار المبكر  

  .البديع الصنع والملون تلويناً خالباً) حلف(وجد فخار 
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وخالل عصر الطبقة الثالثة في النصف الثاني من األلف الثالـث قبـل             
الميالد،  دمرت النيران المساكن واحتلها أقوام كانوا يستعملون فخـاراً يعـرف              

ة الثانية وجد إن أوغاريت  قد اتسعت اتساعاً كبيراً          وفي الطبق . باسم خربة كراك  
وقد دخل أمراؤها في صالت سياسية واقتصادية       . وأصبحت مركزاً تجارياً هاماً   

وثيقة مع مصر في عهد األسرة الثانية عشرة ربما ابتداء من عصر سنوسـرت              
األول حتى عصر امنمحات الثالث أو حتى بعد ذلك ورغم  أنه غير مؤكد عمـا                

 كانت مصر قد مارست أي نوع من السلطان المباشر على أوغاريت خـالل              إذا
هذه الفترة، إال أن شيفر قد وجد تماثيل مصرية تحمل أسماء الملوك وشخصيات             
ملكية وموظفين وهذه التماثيل قد حطمها وشوهها أعداء مـصر عنـدما نهبـوا              

 مـن   ويلي هـذه الفوضـى عـصر      . أوغاريت عند نهاية األسرة الثانية عشرة     
  .االنحالل

م استردت أوغاريت قوتها كاملـة وقـد        . ق 1450وعلى العموم حوالي    
أظهرت حفائر شيفر عن بقايا تحصينات المدينة والمعابد وخاصة القصر الذي تم            
الكشف عن بعض أجزائه وقد عثر في هذا القصر على المحفوظات التي تحتوي             

ة والحورية بل أيضاً بلغة لم      على وثائق مسمارية ليس فقط باللغة اآلكدية والحثي       
 29تكن معروفة من قبل لها صلة بالفينيقية ومكتوبة بأبجدية مسمارية تتكون من             

شكالً وعندما فكت رموز هذا الخط ثبت أن عدداً من هذه الوثائق الجديدة عبارة              
عن أجزاء من مالحم وقصائد خرافية تحكي قصص اإلله بعل واآللهـة عنـان              

لم تستمر إال فترة قصيرة وانتهت بكارثـة عنـدما دمـرت            والمرحلة المزدهرة   
المدنية بالزالزل وأكلتها النيران ثم قامت مدينة جديدة مكانهـا اسـتمرت حتـى           

  .م.هاجمتها شعوب البحر ودمرتها عند بداية القرن الثاني عشر ق
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âb‚‹ÛaZ@ @

كان الحجر المصقول يستخدم في العصور الكالسيكية للتماثيل والزخرفة           
خل في العمارة منذ القرن السابع قبل الميالد وما بعده وكانت أنواع الرخـام              وأد

هيكل اآللهة في أثينا    ) الذي بنيت به البارثون   (األبيض البديع في اليونان بنتيليك      
وكذلك رخام ناكـسوس وبـاروس واسـتخدام الرخـام الملـون            . والهايمنشين

 لونا، شائعاً منذ القرن األول الرومـاني وال سيما المستخرج من مقالع تارارا في      
قبل الميـالد وما بعده حيث ظهر جبل كبير الستخدام الرخام الباهظ الثمن فقـط             

  .لواجهات البنايات المشيدة باآلجر
á‹ÛaZ@ @

غالباً ما كانت جدران القصور المينيوية والمايسنية في اليونان مزدانـة             
للرسـم الطبيعـي    . سبزخارف ورسوم جصية يعود منشؤها إلى أسلوب كاميري       

ومن الواضح أن أسلوب الرسوم الجبسية هذه ذو عالقة         . الملون على الزهريات  
وتـسود  . بيد أن المواضيع كريتية ومايسينية    . بالرسم لدى المصرين ومشتق منه    
الطبيعية بينما تنتـشر فـي القـصور        ) اآللهة(في كريت ذاتها مواضيع وأشكال      
مواكب النساء والثيران    (لتي ظهرت في كريت     المايسينية إضافة إلى المواضيع  ا     

مواضيع تمثل مواكب ومشاهد صيد وتطور الرسم علـى الفخـار فـي             ) الوانية
  .مايسيناي أيضاً ليضم مشاهد مزينة بالصور

وال يعرف إال القليل عن الرسم اليوناني في نهاية الفترة المايسينية حتى              
لى الفخار في الفتـرة الـشبيهة       الظهور األول لألشكال الجديدة من الزخارف ع      

وثمة اختالف ملحوظ بين هذا الفن وفن الفتـرة المايـسينية  حيـث              . بالهندسية
يحـمل الفخار الهندسي للفترة القديمة العديد من التصاميم المجردة تتمثل غالبـاً            

) ديبيلون(كالتي في زهريـات    (في األنطقة األفقية وجاء إدخال األشكال اآلدمية        
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بمواضيع جديدة حيث أعيـد رسـم       ) أثينا(عليها في أكبر المقابر في      التي عثر   
العناصر الرئيسة لألشكال النباتية والحيوانية واآلدمية، وأخذت هذه تحل محـل           
الدوائر والمربعات والمثلثات والصلبان المعقوفة والمعينات المجـردة لألسـلوب    

  .الهندسي الخالص

حق حيث بدأت الطيور والنباتـات      وألهمت التأثيرات الشرقية التطور الال      
والحيوانات والوحوش األسطورية المرسومة وفق أسلوب تقليدي بالظهور علـى          

. الزهريات الروديسية والكورنثية إال أن  هذه سرعان ما اقتبستها أثينا وسبارطة           
واخذ رسم هذه الفترة المستشرقة في القـرن الثـامن قبـل المـيالد باسـتخدام                

 حتى وصل إلى أوج تطور له في القرن السابع الميالدي وال            التصـاميم الملونة 
وتطورت المـشاهد مـن   . سيما على يد رسامي الزهريات في مدرسة فورنثوس    

على أواني صغيرة إلـى اسـتخدام       ) أو حيوانات (أشكال أحادية صغيرة الحجم     
الصور الظلية لألشكال اآلدمية في تصميم معقد تماماً ويتم اسـتعادة األسـلوب             

هندسي واألسلوب الكورنثي بالدرجة األساس من أرضية ذات لـون مخـضر            ال
رسمت عليها األشكال في المرحلة المبكرة باألسود فقط بيد أن اللونين األحمـر             

  .واألرجواني قد استخدما في الفترة الالحقة إلى جانب األصفر واألزرق أحياناً

غم من قلة اآلثـار     ومن الجدير بالذكر أن غالبية التماثيل كانت على الر          
كانت مزينة بالرسوم فقد عثر     ) والسيما المعابد (الباقية مطلية أيضاً وأن البنايات      

على بقايا الطنف الطينية في ايتوليا في ثيرمون يرجـع تاريخهـا إلـى القـرن             
م وهذه الرسوم التي كانت تحتل مواقع شغلتها التماثيـل فـي            .السابـع عشر ق  

تطور الفن التذكاري كان يسير جنباً إلى جنـب مـع           المعابد فيما بعد تظهر أن      
تطور الفخار في هذه الفترة المبكرة إلى حد ما وتميـز القـرن الـسادس قبـل                 

م .الميـالد بفترة استقرار فأدخل أسلوب الرسم األسود في نهاية القرن السابع ق           
أشكاالً سوداء ذات خطوط محززة تظهر العضالت وثنايا األحواض وقد انقلـب            
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م حيث رسمت أشكال حمـراء  .ق530رتيب هنا رأساً علـى عقب في حوالي       الت
على خلفية سوداء وتم توضيح التفاصيل بوساطة عمل الفرشاة وطورت الرسوم           
الجدارية أيضاً في هذا القرن وعلى الرغم من عدم بقاء شيء من هذه الرسومات              

ظن تأثير الرسوم   إال القليل فإن التصاميم التي على الزهريات تظهر في أغلب ال          
م بـين   .الجصية وعلى الرغم من المناقشة الشديدة التي شهدها القرن السادس ق          

رسامي المدرستين االثينية والكورنثية فإن التصاميم اإلغريقيـة ذات األشـكال           
  .السوداء هي التي سادت هي نهاية القرن

ايـة  ويصبح الكثير من أسماء الفنانين وأعمالهم الموقعة معروفة منـذ بد        
. م وال سيما عندما بلغ الرسم االثيني على الزهريـات أوجـه           .القرن الخامس ق  

وتظهر في هذه الفترة تعابير متنوعة وثالثة أرباع المظهر الجـانبي  للـصورة              
فـي رسم المشاهد المزينة بالصورة لكنه من الواضح أن أعظم تطـور حـدث              

ينا وأماكن أخـرى وكـان      فـي الجـداريات على البنايات العامة المختلفة في أث       
بوليكنوتس الذي يعرف عن أعماله فقط من الشروحات التي قدمها الكتاب القدماء            

  .النصير األول لهذا النوع من الرسم

وقد حلت زهريات أتاليون في جنوب إيطاليا في مستهل القـرن الرابـع               
يم م محل مدارس الزهريات اإليطالية إال أنها استمرت في استخدام  التـصام            .ق

والمواضيع نفسها من المينولوجيا والدراما اليونانية بيد أن القـرن هـذا كـان              
مشهوراً برساميه على الرغم من أن أعمالهم تعرف فقط من خـالل عناوينهـا              

وتظهر هذه النسخ المهارة التي  كـانوا قـد          . والنسخ الرومانية للرسوم األصلية   
منظـور، وتعـابير الوجـه      م في اللـون وال    .حصلوا عليها في القرن الرابع ق     

واألسلوب وأشهرها رسم اإلسكندر وداريوس في معركة اليسوس  وهـو رسـم             
م وقد عثر على نسخة فسيفسائية للرسم       .يرجع تاريخه إلى أواخر القرن الرابع ق      

نفسه في هيروكوالنيوم ويالحظ في فن العالم الروماني الكثير من التطور الالحق  
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تقرة والمشاهدة الطبيعية للعالم اليوناني والسيما في   في رسم الصورة والحياة المس    
  .هيرليوالنيوم وبومبي

المعروفة على جدران قبـور     ) األعمال األتروسكانية (وقد رسمت أغلب      
الحجرات في المقابر التي يمتد تاريخها من نهاية القرن السابع إلى القـرن األول       

ينة البحته وقلما تمثل مالحم م وتستخدم الرسوم في الفترة القديمة ألغراض الز      .ق
من األساطير اليونانية وترسم على الجدران عادة مشاهد حياتية، أغلبهـا والئـم        

وتعزى المشاهد الحيوانية في الرسوم المبكـرة       . وصيد وألعاب رياضية ورقص   
إلى تأثيرات شرقية بينما في اإلمكان عزو الكثير من التطور الذي حـدث نهاية             

االحتكاك مع اإلغريق سواء كان األيونيون منهم أم االنيكيون         القرن الخامس إلى    
تتصور الحياة بعـد المـوت      . م تأخذ المواضيع بالتغير   .وبحلول القرن الرابع ق   

كعالم مملوء بالوحوش البشعة ويصبح فن رسم األشخاص شائعاً وال سيما فـي             
  .م إال أنه مرتبط مرة أخرى بمشاهد أسطورية ومشوهة.القرن الثالث ق

ومن ناحية أخرى فإن أصول الرسم الرومـاني موجـودة فـي العـالم                
الهلينستي و قلما يذكر فن التصوير الروماني قديماً ويذكر بلينسي من أن الفـرق        
بين الرسم الروماني واليوناني  يتمثل في أن اليونان رسموا صوراً بينما رسـم              

زخرفـة تـزين بهـا      الرومان حيطاناً، حيث كان الرسم لدى الفنان الرومـاني          
العمـارة رغم بقاء بعض عناصر التقليد المحلي األتروسكاني في رسوم القبور           
أو في صور األسالف التي كانت تحمل في مواكب جنائزية وثمة نماذج كبيـرة              

م إلـى   . ق 200للزخرفة الجدارية الرومانية في بومبي يمتد تاريخها من حوالي          
 إلى أربعة أساليب نموذجية فالجدران      وصنفت هذه في القرن التاسع عشر     . م79

وكأنها مصفوفة بـالمرمى    ) م.من القرن الثاني ق   (مرسومة وفق األسلوب األول     
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مـثالُ  (ويظهر األسلوب الثاني مشاهد صورية غالباً ضمن إطار معماري بسيط           
م وما بعده ويجـسد األسـلوب       . ق 80التي يرجع تاريخها إلى عام      ) فيال األلغاز 

عمارية إال أنه يضم بين ثناياه مساحات واسعة اللون والصورة          الثالث زخارف م  
تكون غالباً نسخ لرسوم يونانية أصلية توضع في إطار وتتدلى منه أما األسلوب             
الرابع فهو أسلوب الخيال المعماري، حيث تظهر الرسوم المنظورية وكأنها تصل 

مصغرة مناظر  خلف الجدران في الغرفة وثمة مجال ضمن هذا اإلطار للرسوم ال          
أمـا  .  المنجزة في بعض األحيان بأسلوب انطباعي      –طبيعية أو صور مصغرة     

الرسم على السقوف والجدران في المرحلة الالحقة فمعروف في أماكن كثيرة وال         
 ويعثر عليه اآلن في الكثير من أجزاء عـالم اإلمبراطورية          Ositaسيما أوستيا   

  .الرومانية

 الصور الرومانية  على المومياوات فـي         وقد بقيت مجموعة رائعة من    
مصر يرجع تاريخها إلى القرن األول المـيالدي ومـا بعـده وتـستمر هـذه                

واغلـب الـصور الشخـصية      . المجموعـة  إلى ما بعد القرن الرابع الميالدي       
  .المرسومة على الخشب هي مجموعة صور رائعة تفيض بالحياة

™b–‹ÛaZ@ @

من المصادر الرئيسة للرصـاص     ) pdsكبرتيتد الرصاص   (كان الغالينة     
وسيروسـايت  ) pdso4كبرتيات الرصـاص      (في العالم القديم بيد أن انفلسايت       

وكان الرصـاص يـستخدم   . كانت تستعمل أيضاً  ) pdco3كاربونات الرصاص   (
بالدرجة األولى لصنع أنماط من أغلفة السبائك لترطيب البرونز وتسهيل عمليـة            

رفيعة رخيصة، وكان يخلط بالقصدير لـصنع       سبكه، وفي صنع طبقات زجاجية      
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) سبيكه من الرصـاص والقـصدير     (سبائك لحام لينة لربط المعادن مثل البيونز        
  لصنع أدوات المسائدة

ïãbrÛa@îßŠZ@ @

م . ق 1237 إلى   1304ملك مصري من الساللة التاسعة عشرة حكم من           
ثيين وبعـدها   عقد بعد سلسلة من الحمالت معاهدة صلح مع عدوه اللدود ملك الح           

ومن بين أعماله العمرانيـة     . تزوج واحدة من بناته وال يزال نص المعاهدة باقياً        
معبده الجنائزي في طيبة والمعابد المحفورة في الحجر في أبى          (الكثيرة رامسيوم   

وعلى الرغم من العثور على أعداد كبيرة من القطع التي نقـش عليهـا              ). سمبل
أكبر الظن قد حملت هناك في وقت متأخر مـن           لكنها في    tanisاسمه في تينس    

  .راميسو–عاصمته في دلتا في بي 
„íŠbnÛa@ÝjÓ@bß@bîëŠZ@ @

ينحصر االستيطان في العصر الحجري  القديم في روسيا بصورة رئيسة            
 سنة الماضية على الرغم من أن المنطقة جنوب القوقاس كانـت            100.000في  

رتال جنوب روسيا األوروبيـة وال      دون شك مأهولة قبل ذلك  وعاش إنسان نياد        
سيما القوقاز منطقة القرم ويعتقد أن إنسان نيادرتال أقام أيضاً مـستعمراته فـي              
أقصى الشمال حتى نهر بيكورا بالقرب من الدائرة القطبية وقد عثر على بقايـا              

  .بشرية في كبيك كوبا ستاروزلي في القدم

التي يرجع  تاريخها للفترة أما العصر الحجري القديم األعلى فإن مواقعه        
وخالف تلك التـي فـي      . سنة مضت، فهي أكثر انتشاراً    10.000و30.000بين  

غرب أوروبا فإن غالبيتها مواقع مفتوحة وكان الصيادون أكثر  مـا يطـاردون              
الماموت وهي فيلة منقرضة وقد قام علماء ما قبل التاريخ من الـروس بجهـود               

لتي يبدو على الـرغم مـن األدلـة القليلـة          كبيرة للكشف عن تصاميم المنازل ا     
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المتوفرة  أن بعضها حقيقي وأكثر التصاميم نموذجية هي تلك التي تمثل بيوتـا              
في ) م200( قدماً   656بيضوية الشكل تصبح طويلة الشكل يصل طولها إلى نحو          

  . نهاية العصر الجليدي

 وأغطيـة   وقد تم التعرف على عدد من المقابر المغطاة بالمغرة الحمراء           
الرأس وحلي أخرى ويأتي أروعها وأهمها من موقع يسمى سونجر إلى الـشمال             
الشرقي من موسكو وكان باإلمكان إعادة تركيب معظم الكسوة وذلـك بوسـاطة        
صفوف من الخرز خيطت على العباءات والسراويل والقمـصان التـي تـشبه             

العصر الحجري  المعاطف وتتوفر قطع فنية منحوتة صغيرة بكثرة في روسيا في           
أي تماثيل نسائية صغيرة ذات     ) فينوس فيكوراني (القديم وال سيما ما يطلق عليه       

بطون كبيرة المنتفخة كما هو الحال عند الحمل والسمات الوجهية القليلة واألرجل 
المستدقة وهناك كهف عليه رسومات ملونة وهو كهـف كـابوفو فـي جنـوب               

  .األورال

جري الحديث كانت في روسيا منطقتــان       وابتداء من فترة العصر الح    
ذات استيطان مستقر، بينما كانت البداوة إحدى السمات المهمـة لمنطقـة ثالثـة              
وتطـورت في المنطقة الجنوبية الغربية المجاورة لتركيا وإيران حضارات مـن   
نوع حضارات الشرق،  األدنى وال سيما في المنـاطق القوقازيـة والمنـاطق              

والى الشمال من هذه المناطق كان الشريط الـصحراوي         . نالجنوبية لبحر قزوي  
م عندما أصـبحت  .والسهوب التي سكنها عدد قليل من البشر إلى األلف الثاني ق      

البداوة الرعوية ممكنة وذلك باستخدام الحصان وفي الشمال مرة أخـرى أتـاح             
 درجة شـماالً منطقـة مالئمـة        55الخط الكثيف لغابة األشجار النفضية حوالي       

م وما بعده بينما عاشـت وراء هـذه         .الستيطان المزارعين منذ األلف الثالث ق     
المنطقة مجتمعات صيد الحيوانات واألسماك في المستنقعات والغابات الصنوبرية         
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الكثيفـة أو مطاردة فرائسهم من حيوانات الرنة فـي إقلـيم التنـدرا بالمنطقـة             
  .القطبية

ليدية في روسيا من خالل ثالثـة       وانتشرت الزراعة في الفترة ما بعد الج      
ومـن جنـوب شـرق      ) حضارة جيتون (مسالك من إيران إلى جنوب تركستان       

حضارة فاتيا (ومن سهل أوروبا الشمالي ) حضارة ترابيولي(أوروبا إلى أوكرانيا  
م منـاطق   .واستعمرت مجاميع رعوية خالل األلفين الثـاني والثالـث ق         ) نوفو

اعت استخدام هذه المنطقة األكثر جفافاً ويتميـز        السهوب في أوكرانيا ألنها استط    
وكـان أحفـاد    . توزيعها بأكوام التراب التي كان الموتى يدفنون تحتها في حفر         

السكيثين  من مجموعة قبائل السهوب األخرى التي دفنت موتاها في حجـرات              
تحت األرض مبطنة بجذوع األشجار وسيطر هؤالء الرعاة الذين كانوا ينطقون           

  . أوروبية على السهوب حتى العصور التاريخية–دية بلغة هن

@Ùíìí‹×@ð‹äç@æìäÛëŠI1810@ M1895ZH@ @

ظهر في القرن التاسع عشر عدد كبير من الـضباط النظـاميين الـذين                
اشتهروا كعلماء ومستشرقين ومن هؤالء سير هنري رولنسون وقد سـافر أوالً            

الشرقية وبعد ست سنوات     كتلميذ حربي في شركة الهند       1827إلى الهند في عام     
. أرسل وهو مالزم إلى إيران مع الضباط اإلنكليز ليعيد تنظـيم قـوات المـشاة              

وهنـا أظهر اهتماماً باآلثار وعلى األخص بالنقوش المسمارية التي لـم تكـن             
قراءتها معروفة في ذلك الوقت وبدأ يكرس نفسه لفك طالسمها كما كان أيـضاً               

  .لقديمةطالباً في اللغات الشرقية ا

وقد لفتت انتباهه النقوش المسمارية العظيمة على صخرة بهيستون ولـم             
يمر وقت طويل حتى تغلب على الصعوبة البالغة في الوصـول إلـى الـسطح               

وكان دكتور جروتفند يعمل على فك رموز الخط        . المنقوش، وفي نقل نسخة منه    
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ولنـسون دون أن    المسماري، ونجح في إيجاد مفتاح لعدد من العالمات، ولكن ر         
يعلم بمجهود هذا العالم كرس نفسه مستقالً عنه إليجاد مفتاح الخط المـسماري،             
ولما كان على عكس جروتفند على علم كبير بالزند وهي من نفس أصل اللغـة               
الفارسية القديمة المكتوبة بالخط المسماري فقد نجح في الوصـول بالحـل إلـى       

 الجزء األكبر من النص، ولكن في ذلك        نهايته، وفي خالل سنتين نجح في قراءة      
الوقت أدى الخالف بين البالط الفارسي والحكومة البريطانية إلى ترحيل الضباط           

عين رولنسون مبعوثاً سياسياً في قندهار ونقل بنـاء         1840ثم في عام    . اإلنكليز
على طلبه إلى المنطقة العربية واستقر في بغداد حيث كرس كل أوقات فراغـه              

  .اسات المسماريةإلى الدر

واكتشافه الحقيقي لمفتاح الخط المسماري يعتمد على تخمين موفق فقـد           
وجد بالقرب من همدان في فارس نصين قصيرين كل منهما مكتوب بثالث لغات             
بنفس الطريقة التي وجدت قبل ذلك في اصطخر والخطوط الثالثة هي الفارسـي        

مبسطة من البابلي وهذا البـابلي      والفارسي هو أبجدية    . القديم والبابلي والسوسي  
معقد بينما السوسي وسط بين االثنين وعندما وضع النصان للنسختين الفارسيتين           

 12المبسطتين إلى جانب بعضهما وجد أنهما متطابقان إال في مكانين ففي السطر 
مثالً تسهيالً للعملية بينما نـص      ) س(من النص كانت توجد كلمة سنطلق عليها        

وفي السطر التاسع عشر من نص      ) ص(لمكان توجد كلمة مخالفة     في نفس ا  ) ب(
) ص(بينما في نص ب في نفس المكان توجد كلمة مخالفة           ) ع(توجد كلمة ثالثة    

مرة ثانية وقد اشتغل رولنسون على فرض أن هذه الكمات الثالثـة            ) س(ظهرت  
 وأن تلك النصوص كانت بالغات  ملوك متتابعين أشاروا في         . هي أسماء ملوك  

مجرى نقوشهم إلى كل من أنفسهم والى آبائهم وعلى ذلك فان اسم الملـك فـي                
مثـل  . النص المبكر تظهر في المكان المخصص ألسم األب في النص المتأخر          

هذه النظرية يمكن اختيارها بالتجربة وكان كل المطلوب إذن هو البحـث عـن              
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د تحقق المطلوب في وق. ثالثة ملوك متتابعين تتفق أسماؤهم  مع الرموز األبجدية
حسب شكل األسـماء    ) ع(واخشويرش  ) ص(وداريوس  ) س(أسماء هيستاسبسي   

وقد أعطى هذا التعرف رولنسون أربعة عـشر رمـزاً مـن            . الفارسية القديمة 
ونظراً لمعرفته باللغة الزندية أضحت     . األبجدية المكونة من ثالثة وأربعين حرفاً     

ارية المبسطه التي عـرف اآلن أنهـا   مسالة استكمال فك مجموعة الرموز المسم 
  .الفارسية القديمة مسالة وقت فقط

ولكن بقي شكالن آخران من الخط المسماري أكثر تعقيداً مـازال فـي             
وعلى ذلك فهـو مـادة   . وكان نقش بهيستون الثالثي نقشاً طويالً. حاجة إلى حل  

اء عديـدة   ونظراً لطبيعة محتوياته فهو يحتوي على أسم      . كافية لعمل المقارنات  
هي أول ما يبحث عنها المرء في محاولة فك رموز الخط غير المعروف فلمـا               

 1835نجح رولنسون في عمل نسخة من النص الكبير بـدأ يـشتعل بـه مـن                 
 أن  1847واستمر يعمل من وقت إلى آخر حتى استطاع فـي سـنة             . 1837–

حويـة  ينشـر ترجمة كاملة للنص الفارسي القديم ومعه ملحوظات وتحلـيالت ن          
كاملة ومـن ثم تقدم لفحص النص البابلي بنجاح فوري وسرعان ما تبعه علماء             

  .آخرون

ولكي يتأكد من أن العلماء المختلفين كانوا حقيقة يترجمون النص ترجمة           
 عندما أصدرت الجمعية اآلسـيوية      1857صحيحة أعلن عن اختبار لها في عام        

ترجمة . رسمية وبدون تعاون فيما بينهمالملكية تحديا للعلماء أن ينتجوا المقارنة ال  
وبيالسر األول التـي اكتـشفت      -للنقش الطويل الموجود على اسطوانة تيجالت       

وقدم كل من رولنسون وهنكس وتالبوت واربرت تراجم اتـضح عنـدما            . حديثاً
فكت أختامها وقورنت أن كال منها قريب جداً في محتوياته من التراجم األخـرى 

  .ك في أنه قد تم اكتشاف المفتاح الحقيقي للخط المسماريوبذلك زال كل الش
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عن ) كم26( ميالً 16عاصمة العالم الروماني تقع على نهر تيبر، حوالي       
 الكابيتول و لبابالتاين واالقتنتـابن      -مصبه وقد ضمت مساحة المدينة عده تالل      

 أرض الموقـع    وكانـت . والكاليات واالبيان والبنشيان والكويرينال واسنكويالين    
وكان كلوكا ماكـسيما أحـد مجـاري        . سبخة جففت بوساطة شبكة من القنوات     

التصريف الرئيسة هذه لنهر التيبر، وأصبحت روما شهيرة ألنها كانـت نقطـة             
العبور الوحيدة على نهر تيبر وذلك لوجود المخاضة هناك وقد أعطى كثير مـن       

لمدينـة إال أنـه ال يمكـن        الكتاب تواريخ أسطورية مختلفة عن تاريخ تأسيس ا       
فالرومان أنفسهم كانوا يحسبون سنينهم من تاريخ تأسـيس         . التحقيق من أي منها   

م إال أن أقدم مخلفات آثارية لالستيطان في روما ترجـع           . ق 53/ 754في عام   
م ومما يؤكد االسـتيطان  فـي القـرن          . ق 1500إلى العصر البرونزي حوالي     

 في تل بالتين وثمة برهـان علـى وجـود           م وجود األدلة على ذلك    .العاشر ق 
مجتمعات منفردة من سكان العصر الحديدي في التلول العديدة منذ حوالي بدايـة             

م عندما سكن المدينة مجتمع واحد كبير وشيدت الساحة الرئيسة .القرن السادس ق
والمعابد المبكرة في هذه الفترة وأصبح موقـع سـاحة متـأخرة            ) فورم(األولى  

  .ينة وكان الكابيتول في البداية بمثابة قلعة دينيةمركزاً للمد

م على الكابتيول إال أنه لم تبق إال بقايا         . ق 509وشيد معبد جوبسيتر في       
قليلة من أبنية هذه الفترة وذلك لشمولية وضخامة حجم األبنيـة التـي شـيدت               

م وحل جسر محل مخاضة     . ق 378وقد بني سور سيرفيوس في حوالي       . الحقـاً
  .تيبرنهر ال

م .وأخذت النشاطات العمرانية تشهد حماسا متزايداً منذ القرن الرابـع ق          
م . ق 312وما بعده فشيدت أول قناة من القنوات المائية الكثيرة من رومـا فـي               
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وقام الرومان  فـي     . وشيدت المعابد والجسور وبنيت القاعات المستطيلة المعمدة      
 أبنية أخرى مكانها وتعـد منـاطق        الفترات الالحقة بصيانة الكثير منها أو تشيد      

المعابد لبيازا ارجنتينا وفورم بواريم أكبر المجمعات ألبنية الجمهوريـة ومـن            
م عملية بناء وتوسيع ضـخمة      .الواضح أن روما كانت تشهد منذ القرن الثاني ق        

  .على غرار المدينة الهلنسنية

ريوم الذي  م فترة ازدهار عظيمة إذ تم تشيد تابيوال       .وكان القرن األول ق     
لربط مناطق المدينة المختلفـة وبنـي       ) فورم(خططه سوال في الساحة الرئيسة      

بومبي سلسلة من البنايات في كـامبس مـارينوس منهـا رواق معمـد ضـخم             
ومسـرح وقام يوليوس قيصر بإضافة ساحة عامة أخرى وشرع ببنـاء قاعـة             

دة مضطرده في   مستطيلة معمدة بجانب الساحة الرئيسة وازدادت نصب روما زيا        
العهد اإلمبراطوري،  فشيد أغسطس ساحة جديدة على الرغم من آن قصره كان             
متواضعاً وقد شيد معظم الكامبس مارنيوس في عهده إضافة إلى مبنى ضريحه،            

ووسـع طريـوس القـصـر      . والحمامات في إغريبـا   ) بانتيون(وهيكل اآللهة   
  .الحرس اإلمبراطورياإلمبراطوري وشيد معسكر بريتوريم الجديد إليواء 

  الذي شيده كايوس في منطقة الفاتيكان مـسرحاً          Circusوكان المدرج     
لمقتل النصرانية األوائل وأقيم فيه فيما بعد، نصب تذكاري و يمثل أحدها حسب             

. التقليد الموقع الذي لقى حتفه فيه القديس بطرس وبنى كلوديوس قناطر جديـدة            
أدبيان الذي غطته فيمـا بعـد حمامــات         وشيد نيرون  قصره الجديد على تل        

تراجان وأضاف االباطره الفالقيون ساحات فيسبا سـيان وحمامـات طيطـوس         
على موقع بحيرة، الـذي يعـد أضـخم         ) مدرج روما القديم  (وكذلك الكوليسوم   

البنايات جميعاً وأضاف األباطرة الالحقون نيرفا وتراجان، هدريان أبنية أخـرى        
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 ترانزاتيوريوم، وساحة وعمود تراجان وشيد هـدريان        تذكارية أكثر مثل ساحة   
  .إغريباً) هيكل اآللهة(بانثيون 

ولم يبق إال مجال قليل إلقامة المشاريع العمرانية اإلضافية في روما بعد              
هذا السيل الهائل من البناء في القرنين األول والثاني الميالديين، فالبناء الالحـق             

طاق محلي ومن األمثلة على ذلك حمامـات        على الرغم من ضخامته كان على ن      
كاراكيال ردايو قليطان، وقسطنطين، وإضافات القصر االمبراطوري التي شيدها         
األباطرة السيرفانيون على  البالتين وباسيليكا ماكستنتيوس العظيمة وكان ينبغي          

وبعـد  . توسيع حدود المدينة وأول من قام بذلك سوال في القرن األول الميالدي           
) م138-118(وهدريان  ) م79-96(وقسياسيان  ) القرن األول م  (كلوديوس  ذلك  

وأخذت المدينة شكلها النهائي عندما قام أورليان بإحاطة المدينة بـسور دائـري             
  ).م275-270(عظيم 

@ëŠ‡ãa@xŠìu@L‹ãíŠI1867@ M1942ZH@ @

 في إنديا نـابوليس بالواليـات       1867ولد جورج اندرو ريزنر في عام         
وفـي البدايـة درس     . وقد أرسله والداه  إلى جامعة هارفارد      . يكيةالمتحدة األمر 

ونجاحـه فـي    . القانون ثم سرعان ما اتجه إلى دراسة اللغات المسماة الـسامية          
االمتحانات للحصول على درجة الدكتوراه حظي له بمنحه دراسية لرحلة علمية           

ورت زتيـه   فذهب إلى برلين وهناك تتلمذ على العالم في الدراسات المصرية ك          
وعاد بعد أربع سنوات إلى هارفارد حيث عين محاضراً فـي مدرسـة اللغـات               

  .الشرقية

 1897وحتى هذا التاريخ لم يذهب ريزنر إلى مصر قط ولكن في عـام                
دعي لالشتراك مع فريق العلماء اللذين كانوا يقومون بوضـع كتـالوج للقطـع               

) 1900(بالتمـائم   المحفوظة في المتحف المصري فنـشر الكتـالوج الخـاص           
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وما أن جاء إلى مصر أول مرة  حتـى          . والكتالوج الخاص بالمراكب والقوارب   
 سلسلة من أعمـال 1905فبدأ في عام . قضى بها الشطر األكبر من حياته الباقية

  .التنقيب التي اشتهر بها

كان ريزنر منقباً دقيقاً  في عمله وكان يعتز بسجله التفصيلي الذي كـان       
ن عمله وكانت أولى حفائره في قفط ودير البالص ونجح الدير حيث            يحتفظ به ع  

وعنـدما حظـي   . فحص جبانات عصر ما قبل  التاريخ وعصر األسر األولـى        
بمساعدة جامعة هارفارد ومتحف بوستون نقل نشاطه إلى الجيزة حيث فحـص            

وكذلك بعض المصاطب الجنائزية بالقرب من الهرم األكبر   . أرباض الهرم الثالث  
أثناء هذه الحفائر اكتشف تماثيل الملك منقرع باني الهرم  الثالث التي تمثله مع              و

  .بعض آلهة األقاليم ومنها تمثال له ولزوجته معاً

وكان أعظم اكتشافاته التي أثارت ضجة كبرى هو الكشف عن مكان دفن     
أم خوفو التي  كانت تحتوى مقبرتها على عدد مـن قطـع             ) حتب حرس (الملكة  
ولكن خشبها كان  قد هلك غير أنه استطاع بمساعدة معاونيه           . المزخرفةاألثاث  

أن يعيد تركيب جزء كبير منه من مالحظة مكان وقوع األغشية الذهبية وقطـع              
  .الفيانس

وقد فحص أهرامات مروي القرن الثالث قبل الميالد إلى الثالث الميالدي           
لوك األسرة الخامسة    وكذلك نقب في مقابر م     1923 إلى   1916في السودان من      

وكلف باألشراف على المـسح  األثـرى لمنطقـة          . والعشرين والمعبد في نباتا   
 عندما بني سد أسوان ولكن لـم يـصدر إال           1907النوبـة الذي حدث في عام      

الجزء األول عن هذه الحفائر من تأليفه كما نقب في مواقع من عـصر الدولـة                
 Harvard african studies تقريـراً عنهـا فـي   ) دنقلـه (الوسطى في قرمه 

  . وفي قلعة سمنه عند الشالل الثاني). 1932(
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 قام بحفائر في السامرية في فلسطين وباإلضافة إلى نـشره           1909وفي  
 قـام بنـشر برديـه       1905وفي  . لحفائره كتب مقاالت عديدة للمجالت العلمية     

ـ     1942ومات ريزنر في القاهرة في عام       . هيرست الطبية  ضع  بعد أن قاسى لب
  .سنين من عمى متزايد

ìîÛìî×aŒZ@ @

حوالي  . تقع خرائب زاكيوليو في جبال األراضي المرتفعة في غوانيماال          
ويمتد تاريخ الموقع من الفترة الكالسـيكية       . عن هيوهيونينانغو ) كم50( ميال   30

وتختلـف العمـارة فـي      ) م1525(إلى ما بعد الكالسيكية، عندما دمره اإلسبان        
حيـث نفتقـد    .  كبيراً عن أساليب مايا في األراضي المنخفضة       زاكيوليو اختالفاً 

أبساط السقوف والعقد المطنفة وقد أجريت تنقيبات وحيانات واسعة في الموقـع،            
وتؤشر هذه الجهود إلى تأثيرات مكسيكية بارزة وترجع إلـى فتـرة مـا بعـد                

ـ            ى الكالسيكية وكان نتيجة هذه االتصاالت تفصيل أبنية ذات سقوف مسطحة عل
المعقودة وظهور أساليب بنائية سمجة أكثر من التي استخدمت قروناً قبل ذلك في             

  .األراضي المنخفضة
xbuÛaZ@ @

وذلك ألن  . يظهر أن الزجاج كان من اختراع سكان بالد ما بين النهرين            
ندرة األحجار الكريمة أدت إلى تطور أسـلوب تـزجيج األحجـار وال سـيما               

م ويظهـر محاكـاة الكيثيـين لألختـام     .لرابـع  ق   االستيتيت منذ أوائل األلف ا    
م وما بعده جنباً إلى جنب مع       .األسطوانية من الالزورد منذ القرن الرابع عشر ق       

  ).العراق(آنية زجاجية متعددة األلوان من بالد ما بين النهرين 

وعرف الزجاج واستخدم أيضاً في مصر ومن هناك انتقل إلى كريت في              
 مصر مركزاً مهماً لإلنتاج طـوال الفتـرات القديمـة          وظلت. العصر البرونزي 



  287

إال أن آسيا الصغرى وغالة  كانتا تتقاسمان السوق وكانت           . اإلغريقية والرومانية 
اآلنية المبكرة تفرغ في قوالب إال أن اختراع عملية نفخ الزجاج في القرن األول              

كـز إنتـاج    م أدى إلى انخفاض كبير في سعر اآلنية الزجاجية وازدهار مرا          .ق
وكان ال يزال هناك سوق للبضائع الكماليه مثـل الكـؤوس مـن نـوع               . محليه

ميليفوري التي كانت تصنع من زجاج مزخرف بألوان متعددة والزجاج المتعـدد          
أو ) مثل زهرية بورتالند  (الطبقات حيث كانت الطبقة الخارجية تحمل نفثاً بارزاً         

  .يتطرز محكمة ومعقدة أو ما يسمى بزجاج داياثر

واستمرت تقاليد صناعة الزجاج الرومانية في شـمال أوروبـا خـالل            
الهجرات البريرية وما بعدها فتم إنتاج زجاج كلس الصور الروماني في مراكز            

. إنتاج الزجاج الرئيسة لرانيالند وشمال غاله إلى القرن التاسع الميالدي تقريبـاً           
ة من القبور الوثنية، أوالً في  وفي اإلمكان التحقق من نطاق أشكال اآلنية الزجاجي       

وتغيرت األشكال نتيجـة    . كثير من أجزاء أوروبا الشمالية وثانياً في اسكتلدنافيا       
للذوق البربري فسادت آنية الشرب مثـل الفنـاجين والكـؤوس ذات الـسيقان              
والكؤوس التي على شكل قرون الحيوانات واألكـواز علـى هيئـة األجـراس              

ألخيرة هكذا نسبة إلى المخالب المطبوعـة علـى         سميت ا ( والحقائب والمخالب 
  ). جوانب اآلنية

وكانت الزخرفة تميل إلى البساطة وال سيما بنشر الزخارف على السطح           
في غير اتساق أو الصب في قوالب بسيطة وصار معظم القـالي فـي القـرن                
العاشر الميالدي بوتاسا من رماد األخشاب وليس كلس الصودا واستمرت صناعة 

اج في إيطاليا حيث استخدمت أساليب زخرفة أكثر طموحـاً مثـل القطـع              الزج
دون انقطاع حتى نمو صناعة الزجاج في البندقيـة         . والنقش والتذهيب أو الرسم   
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تطورت في أواخر القرن العاشر على الرغم من أنه من غير الممكن عـزو أي               
  .زجاجيات إلى البندقية بصورة دقيقة قبل القرن الرابع عشر

الشرق األدنى، استمر إنتاج الزجاج في مصر وسورية وفلـسطين          وفي  
واسـتمر زجـاج كلـس الـصودا        . والعراق وإيران  في فترة ما بعد الرومانية       

الروماني حتى القرن السابع الميالدي وال سيما ذي األلوان الخضراء الـضاربة            
 من  إلى الزرقة على الرغم من ظهور بعض األشكال الجديدة،  وتألفت الزخرفة           

وتكثر فـي   . أنماط توضع فوق السطح في غير اتساق وأخرى منفوخة ومنفوشة         
العالم الساساني عمليات نحت الزجاج غير الملون باألشكال البـارزة وظهـرت            
أساليب جديدة بعد الفتح اإلسالمي في القرنين السابع والثامن وال سيما االستخدام            

خ أشكال حيوانية وال سيما علـى       الشائع لنشر زخارف زينة يرافقها مراراً أفرا      
اآلنية، ويطرأ تغير في أشكال اآلنية  التي تنتج لألغراض الشخصية أكثر منهـا              
ألغراض المطبخ واشتهر كل من العـراق وإيـران خـالل القـرنين التاسـع               

واستخدم الطالء اللماع في مصر منذ القرن السادس  بينمـا شـاع             . والعـاشر
. لمينا في العالم اإلسالمي منذ القرن الثـاني عـشر         استخدام  التذهيب والطالء با    

فأنتجت زجاجيات إسالمية مذهبه ومطلية بالمينا في القرنين الثالث والرابع عشر           
وتعد أروع ما أنتج من الزجاج، وتوقف إنتاج الزجاج المطلي بالمينا في سوريا             

  . مباشرة1400ومصر بعد عام 

نقبة في شمال أوروبا منذ القرن      ويندر وجود زجاج اآلنية في المواقع الم      
ومنذ القرن الثاني عشر شيوعاً     . العاشر حيث يتركز إنتاج الزجاج على الشبابيك      

في الكنائس والقالع والقصور وبيوت األغنياء وكان أغلب زجاج اآلنية في شمال 
غرب أوروبا يصنع محلياً في محالت عمل في األديرة والمدن ويعثر على هـذا              

وتصل بعض الزجاجيات إلى . اج عند التنقيب بين الفينة واألخرى     النوع من الزج  
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شمال أوروبا من الشرق منذ القرن الخامس وهناك زجاجيات من مصر القبطية            
  .في تينتاجل إنكلترا مثال وتضم االستيراد لبعض اآلنية اإلسالمية

òÏbyŒZ@ @

ومـن  الزحافة هي أقدم أنواع المركبات المعروفة التي اخترعها اإلنسان            
المحتمل أن تكون فكرتها قد نشأت عند اإلنسان في األزمنة الباليوليثية من طريقة 
وصفه لصيده على فرع شجرة وجرها خلفه إلى بيته وما كـان عليـه فقـط إال          
االحتفاظ بالفرع الستعماله مرة أخرى وتشكيله ليؤدي عمله بصورة أفـضل أو            

في األزمنة الميزوليثية  كانـت      ربط فرعين ليكونا زحافة من نوع بدائي جداً، و        
الزحافة قد اكتمل تطورها، وقد عثر على زحافات من هذا العصر محفوظة فـي        

والخطوة التالية التي حدثت في الغالب في العصور النيوليثيـة          . مستنقعات فنلندة 
كانت تسرح الثيران لتجر الزحافة خلفها ومن المحتمل أن مركبة الكلب استعملت            

فاإلنسان قد استأنس الكلب قبـل أن   . المركبة التي تجرها الثيران   قبل أن تستعمل    
يستأنس الغنم والماشية بوقت طويل وقـد قـدمت الزحافـات خـدمات جليلـة               

  .لإلنسانيـة حتى حل محلها اختراع العجلة
òÇaŠÛaZ@ @

كان اإلنسان صيادا يجمع الطعام فـي كـل مـن العـصر البـاليوليثي               
نسان العصر النيوليثي كان أول مـن اختـرع         غير أن إ  . والعصـر الميزوليني 

الزراعة وهي بذر األرض عن قصد ببذور منتقاة واالعتناء باستئصال  الحشائش 
الضارة من رقعة األرض المزروعة بقصد إنتاج محصول جيد للطعام وقد كـان    
اختراع الزراعة خطوة تطور هائلة في تاريخ اإلنسان، وأول انطالقة عظيمة في            

النيوليثي الذي قاد اإلنسان بعيداً عن حياة التوحش ونقله إلى حيـاة             ذلك التطور   
  .البربرية ثم أخيراً إلى الحضارة والمدينة
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والمعروف أن أول من عرف الزراعة شعوب الحضارة النطوفيه علـى             
منحدرات جبل الكرمل في فلسطين فقد استخدموا أدوات حجريـة مـن طـراز              

أيضاً ثبتوا قطعاً من الظران فـي أدوات مـن   ولكنهم . ميزوليثي للصيد والقنص  
العظم واستعملوا هذه كمناجل واللمعان الذي يمكن رؤيته اآلن على هذه القطـع             
الظرانية قد اكتسب من السيليكا الموجودة في سـيقان بعـض الحـشائش غيـر          

  .المعروفة لنا اآلن والتي كان النطوفيون يحصدونها

ان مناجل مماثلة وفي حـوالي       وقد استخدم شعب حضارة سيالك في إير      
الوقت نفسه  كان شعب الفيوم في مصر يستخدم مناجل ذات مقابض من الخشب              
ولها أيضاً أسنان من الصوان وقد اكتشفت في هذا الموقع األخير غالل وصـلت            
في تطورها إلى أشكال بعيدة كل البعد عن الحشائش البريـة األصـلية إذ كـان            

يزال يزرع في بعض المناطق البدائية في شـمال         الشعير الذي وجد من نوع ال       
  .إفريقيا حتى اآلن

وقد تنوعت النباتات التي زرعها اإلنسان النيوليثي طبقاً ألنواع النباتـات   
التي كانت متاحة له في المناطق المختلفة وهي تشمل الشعير والـذرة والـدخن              

مح والشعير وعليهـا    والبطاطا والقمح، على أن أهم هذه النباتات كان بال شك الق          
  .اعتمدت حضارة الوادي الخصيب

وقد ترتب على اكتشاف الزراعة ازدياد عدد السكان زيادة غير عاديـة              
فمراكز االستقرار الصغيرة جداً حول البحيرة بالفيوم تلتها سلسلة مـن الكفـور             
النيوليثية العامرة نسبياً بالسكان وسرعان ما تطورت هذه الكفور إلى قرى مـن             

زارعين والفالحين ولم يمض وقت طويل حتى انتظمت هذه القرى على طول            الم
النيل األسفل ثم نمت هذه القرى بسرعة في مساحتها وأهميتها حتـى تفجـرت              

  .م. ق3000الحضارة في الوادي في حوالي 
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وتكرر هذا التطور الحضاري في كل مكان ففي أوروبا مثالً بلغ عـدد             
تي كشف عنها أكثرألف مـره مـن عـدد الهياكـل            الهياكل العظمية النيوليثية ال   

الباليوليثية  وقد حدث هذا بصفة عامة منتظمة في كل أجزاء أوروبـا مـع أن                
العصر النيوليثي في أوروبا استمر ألقل من ألفي سنة فـي حـين أن العـصر                

  .الباليوليثي بها قد استمر بكل تأكيد أكثر من مائتي ألف سنة

وفيهـا تـزرع    ) زراعة متنقلة (وع المسمى   وكانت الزراعة أوالً من الن    
. األرض حتى تستهلك خصوبتها وتفقد قوتها ثم ينتقل القرويون إلى مكان آخـر            

ويمكن تتبع حدوث هذه العملية في الموقع النيوليثي فـي كلـين لينـدنثال فـي                
وكلما نما عدد السكان كلما عز وجود أرض غير مـسكونة وصـعب             . ألمانيـا

وربما جاء  . اء اكتشاف أهمية تسميد  األرض إنقاذاً للموقف       العثور عليها وهنا ج   
هذا االكتشاف عـن طريق المالحظة والتجربة فيبدو أن الفالحين الحظـوا أن            
األرض التي كانت تعيش فوقها الماشية نمت مزروعاتها نموا أفـضل وغلـت             

تمكنوا من لكن النتيجة النهائية أن القرويين      . محصوالً أكبر ولم يعرفوا سبباً لذلك     
إعادة الخصوبة المفقودة لألرض، وبذا  أصبح من الممكن لهم أن يستمروا فـي              
العيش في نفس المكان سنة بعد أخرى وأول أداة زراعية للعزق والحفر كانـت              
نوعاً من الفؤوس وقد استمر استخدام هذه الفأس مئات عديدة من السنين إلى ان              

  .اكتشف المحراث
ñŠìÓÛaZ@ @

لق على برج المعبد الذي كان يبنى فـي كـل المـدن             هو اصطالح يط    
السومرية والبابلية واآلشورية الرئيسة وهو من المالمـح المعماريـة والدينيـة            

ففي أواخر األلف الرابعة قبل الميالد، بنى السكان األوائل فـي      . المميزة لمدينتهم 
عـة  جنوب العراق المعبد الرئيس على قاعدة واحدة مرتفعة ومن ثـم خلفـوا قل             
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صناعية وكان هذا العمل بدافع التبجيـل دون أن يكـون بـسبب الوقايـة مـن           
  .الفيضانات أو الغزو إذ كان الدخول إلى المعبد حراً طليقاً

وأقدم معبد على مدرج مرتفع وجد في أريدو وكان هذا هـو النمـوذج                
المعروف باسم زقورات آنـو     ) الطبقة الرابعة (األول الذي نقل عنه معبد أوروك       

. معبدها األبيض المتصل بها وكذلك  بعيداً في الشمال في براك في إقليم خابور             و
ولم تكن كل هذه المعابد تبنى على منصة مستطيلة ألنه عند مرحلة األسرة الثانية    

وجد المعبد ومبانيه داخل آرباض الهيكـل المحـاط   ) م.ق2700حوالي  (المبكرة  
من األمثلة الجيدة لهذا النوع مـن       و. بسور بيضاوي مرتفع عن المباني المحيطة     

المعابد خفاجي على نهر ديالى والعبيد على بعد أربعة أميال شـمالي أور وفـي               
 وجد العراقيون أثناء التنقيب في عقير معبداً مشيدا على مدرجين           1941 -1940

ويؤدي إليه سلَّمان قصيران، ويدل هذا المعبد وكذلك بعض نمـاذج لزقـورات             
وبعض إشارات إلى منشآت جوديا في لجش وفي   . الثة طوابق أخرى مكونة من ث   

النصف الثاني من األلف الثاني كانت المباني التي لهـا سـاللم كثيـرة شـائعة                
االستعمال كما يمكن ترسم آثار قليلة من بقايا هذه المباني في العصور التالية إذ              

  .كانت هذه المنشآت عادة ما تكون أساساً للمباني التالية

) م.ق2006-2113( ناموتوس ساللة أور الثالثة      -أور استعمل أور  ففي    
 طالل زقورة من األسرة األولى التي كانت قد –التي استمرت اكثر من مائه سنة  

بنيت قبل أربعة قرون على األقل كحشو لعمله  الجديد وقد جعل القاعدة الـسفلى               
قدماً  36ارتفاعها حولها أسوار يبلغ ) م41×60( قدماً 130× 190مستطيلة الشكل 

.  قدما16ًعلى شكل منحن مع ميل صريح إلى الداخل وتدعمها أكتاف كل ) م11(
كما دعمت أركانها األربعة تدعيماً قوياً بصفة خاصة أما الكسوة الخارجية فقـد             
شيدت بالطوب المحروق المكتوب عليه اسم الملك وألقابه في بعـض األحيـان             
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كما احتوى كـل المبنـى علـى ثقـوب          . ربموته من القار وطبقات من الحصي     
  .لتصريف المياه

وكان الوصول إلى الطبقات العليا من الزقورة بواسطة سلم رئيس مبنى             
 وهذا السلم يؤدي مباشرة إلـى       - الشرقية –باللبن عمودياً على الواجهة الشمالية      

 المعبد المقام فوق القمة ولكنه وفي مكان على حافة المصطبة األولى حيث يتصل            
بسلمين يرتفعان بانحراف عبر الواجهة من الزاويتين الشمالية والـشرقية يمـر            
تحت بوابة على شكل عقد من البرونز، والمدرجات التي تحيط بالطبقات العليـا             

وكانـت  . واألصغر كانت تكسى بالقار، وتوجد أدلة على زراعة نباتات عليهـا          
مائلة للزقورة  وبعـض     تروى بواسطة  آالت رافعة كانت تعمل على الجوانب ال         

العلماء يرون أن مشابهة هذه الزخارف لبرج المعبد في بابل كانت هـي الـدافع          
  .على وصف الحدائق المعلقة كإحدى عجائب الدنيا السبعة

وقد عرفت زقورات متأخرة من أعمال التنقيب األخـرى اثنتـان منهـا         
ـ               يون مؤرختان من عصر حمورابي تقعان في ماري وكـيش كمـا بنـى الكاش

 وأقام اوفتـاش    – بالقرب من بغداد     - كوريجا لزوعقرقوف  –زقـورة في دور    
زاقورة من طراز غير مألوف في شوجا زامبـي         ) م. ق 1245-1265(هوبان  

ستة عشر ميال جنوبي السويس مكرسة لإلله ونشوشيناك ولها مقاصير بالبوابـة            
نـت سـاحة    في وسط ثالثة جوانب عند نهاية ساللم منفصلة وهذه الزقـورة كا           

  . ياردة45 ياردة مربعة وارتفاعها 114قاعدتها في األصل 

واآلشوريون ورثة الحضارة السومرية واآلكدية بنوا أبراج معابـد فـي             
زقـورتين  ) م. ق 1105حـوالي   (عواصم مدنهم وقد شيد نيجالت بيالسر األول        

ـ      . إله وآلهة آشور  . توأمين مكرستين إلى آنووانتوم    ت وفي نفس ذلك الوقـت بني
وقد داوم شلمنصر الثالث على العناية بترميمهـا وسـرجون          . زقورة في نمرود  
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الثاني وربما تحت تأثير أبراج نمرود وبابل زود الزقورة الموجـودة بعاصـمته            
الحديثة خرصباد بمنحدرات صاعدة تلف حول الواجهة الخارجيـة بـدالً مـن             

  .الساللم

 البـابلي المتـأخر،     وأشهر الزقورات هي تلك التي رممها ملوك العصر         
بناء واجهـة   ) م. ق 539-556(فأطاللها ال تزال ترى حتى اآلن فقد أعاد نابونيد        

زقورة آور وزاد في ارتفاعها فجعلها سبعة مدرجات وال يـزال يمكـن رؤيـة               
ونبوخذ نصر استمر في بنـاء      )  متراً 19( قدماً 60المدرج األسفل منها وارتفاعه     

)  مبنى بيت أساس الـسماء واألرض     ( أي   -اكيمبنى مشابه في بابل يدعى ايتمين     
م بالتفاصيل عن هذا المبنـى      . ق 229ويمدنا لوح من الطين منقوش مؤرخ عام        

البيـت الـذي قمتـه ترتفـع     (وعن المعبد المتصل به المـدعو ايـزاجيال أي          
 98ويبلغ طول ضلع القاعدة المربعة، كما أثبتت أعمـال التنقيـب            ) كالسماوات

 بعل الـذي    –لقاعدة تقوم سبع مصاطب يعلوها هيكل مردوك        وفوق هذه ا  . ياردة
يصل ارتفاعه إلى علو مماثل وال بد إن  هذه كانت هي األبراج الثمانية التي يقع                

) وعلى جوانبها سلم حلزوني يجري حول البناء من الخارج        . كل منها فوق اآلخر   
م وهكذا  . ق 460التي رآها المؤرخ اإلغريقي هيرودوت عندما زار بابل حوالي          

               في العصر البابلي المتأخر نجد أن المعبد  فوق مدرج مرتفع صار برجاً يتُـوج
الهيكل وقد دمر إكسركسيس هذه الزقورة ثم كشف عنها اإلسكندر ثم بعد ذلـك              

  .دمرت بمرور الوقت

وقد نقب اليارد في جسم البناء األصم من زقورة نمرود معتقـداً أنهـا              
أن أهرام مصر، كما ظـن بعـضهم أنهـا جبـل     تحوي مقبرة ملكية كما كان ش    

صناعي أنشأه أقدم سكان السهل تذكارا لموطنهم الجبلي األصلي ويوجد بعـض            
األساس للرأي القائل بأن الهدف من الزقورة أن تعكس على األرض ما كان في              
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 لها مقابل في المدينة التـي       -السماء فالمعبد العلوي، شاهورو أو غرفة االنتظار      
كانـت  ) العميـق (ومعناها  ) البسو(وى منخفض واصطالحات مثل     تقع في مست  

حيث يعيش أيار   ) زقورة مقلوبة (تطلق على كل من الزقورة وعلى بحيرة المياه         
وهـو  ) حجرة مظلمة (ومعبد القمة كان يطلق عليه أيضاً جيجونو        .  إله الحكمة  –

وعند الـسومريين كانـت     . اصطالح يطلق أيضاً على رواق في باطن األرض       
 مؤشرا أو درجا صاعداً إلى السماء وكانت البوابة التـي           -دون ريب -لزقورة  ا

  . تؤدي إلى السماء
ðìibjßŒZ@ @

المباني الحجرية الخربة المعروفة بهذا االسم تقـع فـي إقلـيم مليـىء                
.  ميالً جنوب شرق فورت فكتوريا في جنـوب روديـسيا          15بالغـابات حوالي   

لجدران مهشم وكمية كبيرة  مـن الحجـر         وعلى الرغم من أن جزءاً كبيراً من ا       
مكدسة فـوق األرض إال أن المكان رائع للغاية بسبب ضخامة الجدران الباقيـة             

. وأيضاً بسبب الكشف غير المتوقع عن بناء ضخم من الحجر في قلب إفريقيـا             
وكل الجدران قد بنيت بدون مونة ومادة البناء كانت الجرانيـت المحلـي الـذي     

  .لى كتل سمك كل منها بضع سنتيمتراتيتشقق بالطبيعة إ

وتغطي األطالل القائمة مساحة قدرها سبعون فداناً، وهي مقـسمة إلـى            
منطقتين متميزتين وتقع أكبرهما في واد متسع، والباقي يقع على بعد ربع ميـل              

والمبنى الرئيس في الوادي هو سياج، اهليجي       . إلى الشمال على قمة تل صخري     
وإن كان اسمه القديم ايمبا هورو ومن الطبيعي أن يطلـق           ) المعبد(يدعى عادة     

وإن كـان   ) اكروبـوليس (على المبنى القائم على قمة التل في السنوات الحديثة          
  ).زمبابوي(األفريقيون الذين يتحدثون عن المكان يطلقون عليه ببساطة 
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والمعنى الحرفي لهذه الكلمة الشونية وتستعمل عادة في الوقت الحاضـر             
ولكن معناها الحـالي    . قد اصبح في طي النسيان    ) مادزمبابوي(غ الجمع   في صي 

وأقدم رواية عن خرائب زمبـابوي      ) مكان دفن الزعيم ومكان شفاعة القبيلة     (هو  
  .تعطى تفاصيل استعمال تل زمبابوي مكاناً لصالة القبيلة

وال يوجد أي شيء في السجالت البرتغالية التي نشرت حتى اآلن يـدل             
-برتغاليين قد زاروا هذا المبنى رغم أن فقرة غامضة في كتـاب دي       على أن ال  

  وقد.  قد تشير إلى أنهم قد عرفوا المكان1552الذي نشر في عام ) آسيا(باروس 
 ولكـن 1868 قيل أن الرجل األوروبي قد رأى هذه الخرائب ألول مرة في عام 

جيولوجي أول وصف لها يمكن الحصول عليه في أوربا هو وصف كارل ماوش         
. 1872 - 1871بين عـام    ) ضيف سجين (الماني حجزته قبيلة مجاورة بصفته      

ومنذ عصر ماوش حتى بداية القرن العشرين كانت زمبـابوي هدف البـاحثين            
عن الذهب، الذين نقبوا في  المكان دون تعقل وسببوا خسارة ضـخمة للودائـع               

  .األثرية في المباني

) 1891(ن ما قام بـه ثيودوربنـت        وأول تقرير نشر أعمال التنقيب كا     
. وسيرجون ويللوبي، ولكن كل منهما كان في صورة  بحث عن الكنوز القديمـة           

هول بتنظيف األطالل وجعلها صالحة لزيـارة       . ن. كلف ر  1904– 1902وفي  
ولكنه أثناء العمل أزال بضعة أقدام من الرواسب  في المباني األساسـية        . السياح

ولكن العمل األثري المفيد ) 1905(بأعمال تنقيب محدودة ثم قام راندال ماك إيفر 
 كما قامت لجنة اآلثـار في      1929هو ما قامت به الدكتورة كانون تومسون في         

 بالتنقيب مرة أخرى في المناطق التي لم  تفحصها الدكتورة كـانون             1958عام  
  .تومسون
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 وعدم وجود أي سجل مكتوب باإلضافة إلى اللقى الغريبة التـي كـشف            
عنها الباحثون األوائل، وأفكار النقاد المحليين وعدم وجود عـدد معقـول مـن              

قـد أدى إلـى ظهـور       . األثريين المطلعين بين جمهرة أهل روديسيا في السابق       
مجموعة من الروايات حول هذا األثر بين المستعمرين  األوروبيين ويقابل كتاب            

ى وصف هو ما جـاء فـي   كانون تومسون بنقد شديد من الكتاب الشعبيين، وأوف     
الذي يحتوي على ) 1905 (Creat Zimbabwe) زمبابوي العظمى(كتاب هول 

رغم . قدر كبير من المعلومات الواقعية المفيدة عن اآلثار الموجودة على السطح          
  .ان سجالت الحفائر كانت بالبساطة مما يجعلها غير ذات قيمة كبيرة

 قـدماً  288وي يبلـغ طولـه   هو مبنى بيضا ) المعبد(والسياج الكبير أو    
 قدماً ومحوره الرئيس يتجه بدقة تقريباً من شـمال غـرب إلـى              220وعرضه  

 قدماً وهذا الجـدار هـو أحـد         832جنوب شرق ويبلغ محيط الجدار الخارجي       
السمات الرئيسة لمنطقة األطالل ويرتفع في بعض أجزائه إلى ثالثين قدماً كمـا             

 قدماً من الحائط الخـارجي،      260 وحوالي   يبلغ عرضه أحياناً أربعة عشر قدماً     
تحمل زخارف طويلة بارزة بالمداميك العليا من الحائط عند النهايـة الجنوبيـة             

  .وال توجد جدران رئيسة أخرى مزخرفة. الشرقية لمحورها الرئيس

وهذا الحائط كان في حالة سيئة جداً عندما اكتشفت أطالله ألول مرة وقد             
، ورغم أنه ال يوجد وصف للحائط في حالته األصـلية           أعيد بناء جزء كبير منها    

إال أنه من المعلوم أن ماوش قد رأى أعتابا فوق أحد المداخل فأعــاد تـصميم              
إذ يظن أن هـذه     .   يعتبر ذلك غير دقيق     vالمداخل على أنها فتحات على شكل       

الفتحات كانت في األصل فتحات أبواب لها أعتاب وداخل هـذا الحـائط توجـد       
وفي الركن الجنوبي الشرقي يرتفع البرج . ت من سياجات وممرات متشابهةمتاها
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المخروطي الشهير وهو على ما يبدو بناء حجري أصم ويبلغ قطره نحو ثمانيـة             
  .عشر قدماً وارتفاعه اآلن واحد وثالثون قدماً

 وجد أن داخـل     1904– 1902وفي مجرى األعمال التي قام بها هول        
اً بمادة ناعمة تشبه اإلسمنت مصنوعة من أكوام وكـان          السياج العظيم كان مبلط   

وكانت توجد على األقل ثالثة مـن       . مقام عليها يوماً ما عدد من العشش الطينية       
هذه األرضيات عملت في أوقات مختلفة وقد وجد هول بينها كمية من آثار سكنية 

وزخارف من نحاس وذهب وغيـر ذلـك        . من الشقق وأدوات وأسلحة حديدية      
وهذا . وواردات أخرى من الصين والهند    .  األشياء كما وجد خرزاً زجاجياً     مـن

دون إدراك معناه أو تسجيله تسجيالً      . الترتيب التتابعي الممتاز قد أتلف كله تقريباً      
) غير منفـذه للمـاء    (وهذه األرضيات عندما كانت جديدة كانت بالفعل        . صحيحاً

جود سقوف فوق المبنى فمن الواضـح  ونظراً ألنه ال يوجد ما يدل إطالقاً على و  
أن األفنية كانت بحاجة إلى مجاري لتصريف مياه األمطار وقد وجد بعض منها             

ويرتفع السياج العظيم شاهقاً علـى جانـب        . أسفل بعض جدران السياج العظيم    
وتمتد أسفله في اتجاه شمالي شرقي سلسلة من المبـاني الخربـة التـي              . الوادي

ياردة أو اقل في العرض وهذه      150يارده في الطول و      500تغطي ساحة قدرها    
تصبح سميكة بالقرب من السياج     . المباني التي تعرف جميعاً باسم أطالل الوادي      

العظيم حيث تكون كتلة مستمرة من الحيطان ثم تتوزع إلى سالسل مختلفة مـن              
ـ              صلة المباني كلما نزل المرء إلى قاع الوادي، وفي واحدة من هذه المباني المنف

 تومسون بأعمال التنقيـب     –قامت الدكتورة كانون    ) أطالل موند (المعروفة باسم   
 تمتد لمسافة تبلـغ حـوالي   -الرئيسة وفي اتجاه شمالي غربي من السياج العظيم     

 ياردة مجموعة أخرى من إنشاءات في حالة سيئة من التهدم وقـد نبـشت               250
  .تماماً وسرقت بعض من أحجارها
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لعظيم والوادي عامة تل صخري يوجد على قمتـه         ويطل على السياج ا   
 وهي تيه من األسوار الصغيرة والممـرات        acropolisمـا يعرف باسم القلعة     

التي بنيت بين الصخور الضخمة التي تكون قمة التل ومعظم هذه األطـالل قـد            
 ياردة وتحده شماالً صخور شاهقة وجنوباً 40كدست في مكان ضيق يبلغ اتساعه 

والنهاية الغريبة لهذا المكان مغلقة بحـائط       . يبلغ عمقها نحو مائة قدم    هوة عميقة   
عال يضارع في الحجم واألسلوب الحائط الخارجي للسياج العظيم  ومثـل حائط        
السياج العظيم كان أيضاً مهدماً ولكن بقيت من أبوابه أدلة  تكفي العـادة بناتـه               

قدر اإلمكان حسب تخطيطه أعيد بناؤه ب. حسب ما كان عليه في تصميمه األصلي
  .والجزء العلوي منه عبارة عن ممر بين الجدران الصخرية. القديم 

وقد أنشئت على المنحدر الغربي من تل زمبابوي سلسلة من مـدرجات            
بواسطة بناء جدران سائدة وممر يجري من مستوى الوادي إلـى أعلـى حتـى               

األثريين والمولعين بالقديم   وهذه األطالل لم تستثر خيال        . الجدار الغربي الكبير  
فحسب بل استثارت أيضاً إعجاب المهندسين المعمارين وقد أجرى عـدد مـن             

  .الدراسات المعمارية البحتة

وفي كل المسائل بين المهندسون المعماريون عدم وجود تصميم وعـدم           
وجود أساسيات، والجهل بقواعد البناء بالحجارة بصفة عامة كـل ذلـك كانـت              

.  تجريبية لمشاكل البناء ومستوى مرتفع من الكفاءة فـي التنفيـذ           تقابلـه حلول 
فالرأي المعماري هو أن المبنى بدائي وليس له أساس عام مـستمد مـن تقاليـد             

  .معمارية ثابتة من أي بقعة في العالم المتمدن

ومن المعروف اآلن أنه توجد أطالل لنحو مائتي بناء أنـشئت بـالحجر             
في جنوب روديسيا وعلى حدودها، وباإلضافة إلى تلك        بدون  مونه بين المداميك      

 تومسون فقـد قـام     –المباني التي قام بفحصها دكتور ماك ايفر ودكتوره كانون          
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بفحصها مفتشو اآلثار وفحص مباٍن أخرى كثيرة خالل القـرن العـشرين، وال             
يضارع أي منها زمبابوي في حجمها ولكن يمكن أن نرى فيها خاصية معمارية             

ي زمبابوي باستثناء واحد، أال وهو البرج المخروطي وعلى هذا وجـد            وجدت ف 
أساس قوي لالعتقاد أن الهندسة المعمارية لزمبابوي تنتمي إلى أسلوب نشأ محلياً            
في المناطق الجرانيتية في هضبة روديسيا ولم يكن لدى علماء اآلثار األوائل أي             

لتالين لهـم وكـانوا أكثـر       شيء يمـكن مقارنة مكتشفاتهم به غير أن العلماء ا        
الحظوا أن لكل اكتشافات الفخار كما لغيرها من أشياء أسلوباً إفريقياً           . موضوعية

وكلما زاد حجم المادة التي يمكن مقارنتها  أضحت الطبيعة األفريقيــة            . متميزاً
وقد سبق إن فكرنا بوجود مبـان       . الغالبة لألشياء التي عثر عليها أكثر وضوحاً      

لوب مشابه وقد تم إجراء مجسات في كثير منها وقد أمدتنا جميعها            أخرى ذات أس  
باكتشافات تشبه شبهاً كبيراً اكتشافات زمبابوي بل تتطابق تطابقاً كـامالً معهـا             

  .فـي كثير من األحيان

وعلى العموم، توجد بعض االكتشافات ال يوجد لها أي مثيل انتـوغرافي   
على عوارض طويلة في أقـصى      وجدت واقفة رأسيا    . طيور من حجر صابوني   
 عندما رفعت التماثيل من أماكنها وعلى ذلـك ال          1888الشرق بداخل القلعة في     

يمكن أن تنتمي تلك األشياء إلى أي حضارة موغلة في القدم ومن المحتمل أنهـا               
وصحون كبيرة مسطحة  عثـر      . من أصل إفريقي وسالطين من حجر صابوني      

دت كمية كبيرة من أعضاء تذكير من حجر كما وج. على كسر منها في الرواسب
وكذلك عثر حديثاً على أشياء مشابهة مصنوعة من الطين . صابوني في الرواسب

  .اتضح أن بعضها تماثيل لسيدات وهذه التماثيل األخيرة بالتأكيد إفريقية
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وآثار زمبابوي وروديسيا التي يرجع تاريخها إلى العصر الحديدي هـي           
وقد أوضح حديثاً كل مـن الـدكتور مـاك ايفـرو            موضع دراسة بصفة عامة     

تومسون الطبيعة اإلفريقية البحتة لزمبابوي ولحضارتها وقد – والدكتورة كانون 
وقد طبقـت الطريقـة الحديثـة       . تأيد هذا من وقت آلخر خالل القرن العشرين       

لمعرفة التاريخ بواسطة الكربون المشع على قطعتين من الخشب كانتا تكونـان            
نبوبة صرف في أساس الجدران الداخليـة للـسياج العظـيم ومتوسـط             إطاراً أل 

م و  591التواريخ التي أمكن الحصول عليها في معملي شـيكاغو ولنـدن هـي              
وقد اعتبرت هذه التواريخ موضع  شك بالنسبة لعمر المبنى لعـدد مـن              . م702

  تومسون وهو حـوالي    -األسباب المحتلمة للخطأ واعتبر تاريخ الدكتورة كانون      
  .القرن التاسع الميالدي أقرب التواريخ المحتلمة لزمبابوي

xìãÛaZ@ @

يمتد الوطن األصلي للزنوج حسب نظرية فون اكشتد جنـوب الهماليـا              
ولكن الشطر اآلسيوي من هذا الوطن مزقته سالالت قوقازية ومغولية واختلطت           

ه سوى  بها فأصبحت إفريقية جنوب الصحراء الوطن األكبر لهم ولم ينازعهم في          
شعبة من القوقازيين تتحدث لغة حامية وقد اختلطت هذه الشعبة بهـم فتكونـت              
سالالت فرعية تحمل الصفات الرئيسة للمجوعتين الكبيرتين كما أن المستعمرين          

  .نازعوهم هذا الوطن وال سيما في جنوب إفريقية

هم ويعتبر البوشمن والهوتنتوت من أقدم العناصر اإلفريقية ومن المعتقد أن  
وصلوا من الشمال في هجرات متتابعة وتركوا أدلة أثرية في رسومهم وبعـض             
آالتهم في المناطق الشمالية القريبة من باب المنـدب مثـل أثيوبيـا وأوغنـده               
وجنـوب السودان ثم اتجهوا نحو الجنوب تحت ضغط العناصر األخرى التـي            

لبوشـمن  هاجرت إلـى المناطق الشرقية والوسـطى مـن إفريقيـة واسـتقر ا            
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والهوتنتوت فيما يعـرف باسم اتحاد جنوب افريقية وخاصة في منطقة الكيـب            
وفي القرن السابع عشر تعرضوا لضغط الهولنديين الذين استقروا         . وهضبة الفلد 

في منطقة الكيب كما تعرضوا لضغط البانتو من الزنوج فقاوم البوشمن مقاومـة             
أما الهوتنتوت فقد . حراء كلهاريضعيفة طردوا بعدها من الكيب والتجأوا إلى ص

قبل أغلبهم العبودية بعد أن فقدوا حريتهم وأراضيهم وماشيتهم ومن لم يقبل منهم             
  .ذلك هاجر إلى الشمال نحو المناطق الجافة كما فعل البوشمن

أما األقزام فهم أهم الجماعات التي تعيش في مناطق الغابات االسـتوائية          
ق آسيا نظراً لقسوة بيئتهم الطبيعية ومعيـشتهم        في كل من إفريقية  وجنوب شر      

بين جماعات أقوى منهم في صفاتهم الجسمية ومظاهر حياتهم الحـضارية وقـد      
سببت هذه المجاورة طرد األقزام من المناطق الـصالحة للـسكن إلـى داخـل               

ويتواجد األقزام فـي غابـات      . الغـابات االستوائية التي لم يرغب األثرياء فيها      
  .إفريقية وفي الغابات االستوائية والمدارية بجنوب شرق آسياالكونغو ب

ويتميز الزنوج بالبشرة السوداء المقترنة بالشعر المفلفل واألنف األفطس           
والشفاه المقلوبة والعين السوداء التي تشوبها كدرة وتجري فيها عروق حمـراء            

 جنوب إفريقية إلى ويتسع ما بين العينين ويتراوح اللون من اللون البني الفاتح في
اللون األسود في السنغال ويشتد سواد اللـون بـين سـكان الـسفانا واألقـاليم                
الموسميـة اكثر مما في سكان الغابات االستوائية ألن ظل الغابات يحمي سكانها            

ويمتاز الزنجي بالشعر القصير المفلفل وبندرته على       . من أشعة الشمس المحرقة   
وهناك تفاوت شديد في هذه     )  سم165(طويلة نوعاً ما    أما القامة ف  . الجسم والوجه 

الصفة بين جماعة وأخرى فهي أعلى ما تكون عند النيلوت وأقصر ما تكون عند            
والرأس طويل والشفاه غليظـة ومقلوبـة وهـذه         . األقزام في الغابات االستوائية   
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ويمكن مالحظة الزنوج   . الصفة يتميز الزنجي الحقيقي عن غيره من المتزنجين       
  .في السودان وغينيا والكونغو

‘ìië‹rã@bväíŒZ@ @

  هذا االسم على جمجمة إلنـسان متحجـر          leakeyأطلق األستاذ ليكي      
ولما كانت هذه الجمجمـة قـد       . 1959كشف عنها في أخدود اولدوفاي في عام        

وجدت مع أدوات من الزلط فإنها صنعت على أنها جمجمة هومينيد ، واعتبرت             
وس وقد أدى كبر حجم األسنان وخاصة الضروس إلـى          معاصرة لالوسترالوبنبك 

البندق ويظن أن تاريخه يرجع إلى      –إعطاء الزنيجانثروبوس لقب اإلنسان كاسر      
  .عصر البلستوسين األسفل أي منذ حوالي نصف مليون سنة

òíìíÛaZ@ @

 القديمة وهـي مدينـة مانيـة        Zibiaتقع زيوية، التي حددت بأنها زيبا         
 في أذربيجان على بعد خمسة وسبعين مـيالً         Sakizز  محصنة بالقرب من ساكي   

وقد اشتهرت الزيوية بآثارها بسبب عثور شاب من ) اورميا(جنوب شرقي بحيرة 
 وهذه المجموعة التي أودعت اآلن      1946الرعاة على كنز بمحض الصدفة عام       

في متاحف عديدة تشتمل على أشياء من العاج والذهب والبرونـز وصـناعتها             
 كان مصدرها وتاريخها غير مؤكدين وهي تقع في الفترة مـا بـين              وان. بديعة
م بخاصة ولكن بعض القطع المصنوعة من العاج تدل على أنها           . ق 600– 675

من الربع األخير من القرن  الثامن قبل الميالد ومن المحتمل أن جزءاً من الكنز               
 بابنـه   الذي اخفي داخل تابوت من البرونز ربما كان المهر الملكـي الخـاص            

  .عند زواجها من الملك االسكيثي بارتاتوا) اسرحدون( اودين -أخ–آشـور 

 –ومن ناحية األسلوب يمكن تقسيم المجموعة إلى أربعة أقسام متميـزة            
ويمكن مالحظة الوحدات الزخرفية    . اسكيثي، اسكيثي، وماني  -آشوري، اشوري 
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خل بكل حرية فـي     التي تتكرر بصفة مستديمة في الفنين اآلشوري واإلسكيثي تد        
بل ويوجد هذان النوعان سويا على القطعة الواحدة وهـذا          .  التصميمات الزيوية 

يعكس تأثير الحضارتين الهامتين اللتين كانتا تتاخمان إقليم ماني وقد اسـتعملت            
ومثال ذلك اإلنسان الثور والجان المجنحة      .  النصف حيوان  -رموز تمثل اإلنسان  

ستخدم أسلوب الزخرفـة الحيوانيـة الـذي يـشمل       في النقوش اآلشورية كذلك ا    
مثل أبو الهول المجنح والحيوان الخرافـي المعـروف باسـم           . حيوانات مركبه 

  وهي تلبس في نماذج عديدة األزار الفينيقية والصدرية الذهبية criffonجريفون 
  . وهي واحدة من القطع الرئيسة من الكنز

وية التي وجدت سليمة سـوار      ومن أهم القطع الممتازة من الجواهر الزي      
وهو نموذج ممتـاز لفـن صـياغة الجـواهر          . بديع من الذهب على هيئة أسد     

اآلشورية وشغل رؤوس األسود، وما لها من أهداب عين ثقيلة وعالمات سطحية            
  .محورة تذكرنا بالنماذج العديدة للفن اآلشوري

 علـى   وخير ما يمثل األسلوب الفني االسكيني في رسم الحيوان ما وجد          
غمد من ذهب  فقد ازدان برؤوس الوعل بينما طرفه المعدني ينتهي بقناع للرأس            
محور بدرجة كبيرة ومن األمثلة األخرى التي تأثرت باألسلوب االسكيثي أطراف 
أثاث من الذهب صيغت على هيئة رؤوس حيوانات خرافية يوجد مـا يماثلهـا              

  .سكيثية في جنوب روسيابوضوح في األشياء التي عثر عليها في المقابر اال

وفن المانيين المحلي الذي اتبع أسلوب حيوان لورستان تمثله لويحات من        
ذهب مشغولة بأسلوب الربوسية ومستعملة كزخرفة بتركيبهـا علـى سـطوح            
الجلـود والمنسوجات وكان هذا الفن منتشراً انتشاراً كبيـراً عنـد االسـكيثين             

ين خليطاً من تأثيرات مختلفة مـن فنـون         وتتركز أهمية الكنوز الزيوية التي تب     
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غرب آسيا فيما تلقيه من ضوء على الفن الميدي وخاصة لعدم توفيق المستكشفين  
  .في العثور على أشياء أصليه من هذه الفترة من تاريخ إيران

í†ŠbZ@ @

كانت سارديس عاصمة ليديا مركز آسيا الصغرى السياسي تحت الحكـم       
ستية وترجع إلى العديد من السالالت الهلنستية الحاكمـة         الفارسي قبل الفترة الهلن   

، 1910م وبدأت التنقيبات فيها عـام       . ق 133وأصبحت مدينة رومانية في عام      
حيث كشفت عن قصر الملوك الليدين من ضـمنهم كريـسوس وكـذلك معبـد               

  .أرتيميس وبقايا كنيس يرجع تاريخه إلى القرن  الثالث
æìîãbbÛaZ@ @

 إلى ساسان الذي كان كاهناً أعلى في معبد آلهة النـار            ينسب الساسانيون   
ثم خلفه ابنه بابك فـي هـذه الوظيفـة     ) اصطخر  (أناهيتا في مدينة برسيبوليس     

وكان لبابـك   . المهمة ويعتبر المؤرخون بابك المؤسس الحقيقي للساللة الساسانية       
 على مدينة   ولدان أردشير وشابور فعين بابك ابنه األصغر أردشير قائداً عسكرياً         

درب جرد ثم ما لبث أن سيطر على عدد كبير من المدن المجاروة وقضى على               
حكامها وبدأ يطمح في أن ينصب نفسه ملكاً على بالد فارس وبعد وفـاة والـده                
وأخيه شابور أمكنه تحقيق ذلك وأعلن نفسه ملكاً كما سيطر على إقليم اصـفهان              

  .وكرمان

قيم في العراق فأوعز إلى ملك األهـواز        وقد أتثار ذلك الملك الغرثي الم       
ان يحارب اردشير ويقضي عليه غير أن أردشير هزم ملك األهواز     ) بالد عيالم (

واستولى على واليته، وأخيراً واجه الملك الغرثي نفسه وخاض عـدة معـارك             
عسكرية سقط في إحداها الملك الغرثي أرطبان الخامس وانتهـى بمقتلـه حكـم              



  306

فتوجه اردشير إلى طيسفون ودخلها منتصراً وتوج نفسه ملكاً          -الساللة الغرثية   
  .م226شرعياً على جميع بالد إيران والعراق وذلك عام 

وبقيام الساللة الساسانية عادت سلطة الفرس على الـشعوب اإليرانيـة             
غير . ثانيـة وكانت الحضارة الساسانية استمراراً للحضارة الغرثية وتجديداً إليها        

ولة انتقل من إقليم فارس وعاصمته برسيبوليس إلى طيسفون فـي           أن مركز الد  
  .العراق

وواجه أردشير بعد أن قضي على الملك اتحـاداً قويـاً بـين الممالـك               
غير أن أردشير   . المجاورة تزعمته مملكة أرمينيا وأيدته اإلمبراطورية الرومانية      

شير في الحكم   خلف أرد . تمكن من القضاء على هذا االتحاد وثبت سلطان ساللته        
ابنه شابور األول الذي قضى على مملكة اإلشكانين في الشرق واجتاح األقـاليم             
والبلدان الواقعة إلى شرق اإلمبراطورية كما زحف باتجاه الغـرب  إلـى بـالد     
سوريا ودخل صراعاً طويالً مع اإلمبراطورية الرومانية حتى تمكن مـن اسـر             

  .اإلمبراطور الروماني نفسه

ه الفترة تعاظم قوة مملكة تدمر العربية في سوريا ووقوفها          صادف في هذ  
ضد تقدم الساسانيين وإيقاعها الرعب في صفوف الجيش الساساني، فقد اسـتهان            

 فأثار ذلك مملكه تدمر 265الملك الساساني بوفد أذينه ملك تدمر الذي أرسله عام 
ن بعـد ذلـك   وحاول الروما. وأغارت على الجيش الفارسي و أوقعت به الهزائم    

وبعـد  . كسب جانب تدمر الستخدامها ضد الفرس فلقبوا ملكها أذينة حاكم الشرق       
وفاة أذينة تولت العرش في تدمر الملكة زنوبيا وكانت زنوبيا ذات شخصية قوية             
وطموح كبير فتحدت اإلمبراطورية الرومانية وأغارت على حدودها واستطاعت         

ماً من آسيا الصغـرى ونـصبت      أن توسع حدود مملكتها حتى شملت مصر وقس       
كما حاربت الساسانيين ودحرت جيوش شـابور       . ابنها الصغير ملكاً على مصر    
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مرتين وأوشكت أن تدخل عاصمته طيسفون وإزاء هذا التقدم والتطـور الـذي             
أحرزته مملكة تدمر قام اإلمبراطور الروماني أورليان بهجوم كاسح على تـدمر            

  . وأنهى كيانها السياسيم وأسر مملكتها272وحاصرها عام 

وبعد وفاة شابور األول عم االضطراب أرجاء اإلمبراطورية الـساسانية          
ودب فيها الضعف واعتلى العرش الساساني عدد من الملوك الضعفاء وتنازلـت            

وفي عهـد   . الدولة الساسانية عن كثير من أقاليمها إلى اإلمبراطورية الرومانية        
عادت إلى الدولة بعض قوتها ) م379-309(ماً شابور الثاني الذي حكم سبعين عا

وحققت بعض االنتصارات العسكرية ضد مملكة الكوشـانيين واإلمبراطوريـة          
  .الرومانية وعقدت معاهدة صداقة مع اإلمبراطورية الرومانية

وعادت فترة الضعف إلى اإلمبراطورية الساسانية بعد وفاة شابور الثاني          
راطية وبدأ الصراع على اعتالء العرش ولم يعـد         وزاد فيها نفوذ الطبقة االرستق    

كما شهدت هذه الفترة صـراعاً دينيـاً        . للملك الحاكم حتى حق تعيين ولي العهد      
عنيفاً بين أتباع الزرادشتية والنصرانية التي تغلغلت في البالد ال سيما في عهـد              

وصادف في هذه الفترة انقـسام اإلمبراطوريـة        ) م420-399(يزدجـر األول   
وفـي  . شرقي ومركزه بيزنطه وغربي ومركـزه رومـا       : رومانية إلى قسمين  ال

-418(العراق برزت مملكة الحيرة كقوة وأميرها المنذر األول بـن النعمـان             
وكانت أحوال الدولة الساسانية تـزداد سـوءاً  ال سـيما مـن الناحيـة         ) م462

  .االقتصادية

ـ    ) م579-531(وفي عهد كسرى األول      روان المعروف بكسرى أنو ش
عمل على توطيد أركان مملكته وأعاد تنظيم جيـشه وشـجع حركـة التـأليف               
والترجمة وقضى على الضائقة االقتصادية التي كانت تجتاح الـبالد والناتجـة            

ومن الناحية العسكرية قام بغزو بالد الشام واستولى        . عـن إهمال مشاريع الري   
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لبيزنطية في آرمينيا انتهت    على مدينة إنطاكية كما خاض حرباً قوية ضد الدولة ا         
  .بالصلح

وساءت أحوال الدولة الساسانية بعد كسرى أنو شروان وتألب األعـداء           
ملكاً على الـبالد وكانـت      ) م628-590(ضدها ونصب كسرى الثاني ابرويز      

. بيزنطة تتدخل في شؤون الدولة الداخلية وتعمل على تنصيب ملوك موالين لهـا    
يت سلطانه ونفوذه وقام بغزو آرمينيا وبالد الشام        غير أن كسرى الثاني حاول تثب     

وفلسطين ومصر حتى وصل إلى الحبشة وحقق انتصارات في فترة قصيرة جداً            
غير أن ذلك االنتصار لم يستمر طويالً فقد تمكن اإلمبراطور هرقل من الهجوم             
على الدولة الساسانية وغزا آسيا الصغرى وطرد الحاميات العسكرية الفارسـية           

ا ثم توجه إلى العاصمة طيسفون وحاصرها وقتل أثناء ذلك الملـك كـسرى              فيه
  .الثاني

عم اإلمبراطورية الساسانية بعد ذلك فترة اضطراب وضعف وتقهقهـر          
وتناوب على عرشها أكثر من اثني عشر ملكاً وكان تـدخل النـبالء والطبقـة               

لثـاني  وفي عهـد يزدجـر ا     . األرستقراطية في مسألة اعتالء العرش على أشده      
شهدت فارس والدولة الساسانية نهايتها المحتومة أمام الجيوش العربية اإلسالمية          

م حيث انتهى كيان الدولة الساسانية  ودخلت األقطار 637في موقعة القادسية عام 
  .تحت لواء العرب المسلمين

ومن آثار الساسانين الباقية منحوتات بارزة في نقشي رستم وفيروزابـاد            
وفي القصور المعابد فـي فيـروز ابـاد         . وكافي يوستان ودرب  . مونقشي بهرا 

المدائن ربيشابورد وقد وصلت إلينا األعمال الساسانية  المعدنيـة علـى هيئـة              
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طاسات وصحون ذات تصاميم بارزة من الذهب والفضة وهناك أيـضاً أختـام             
  .منبسطة ومنسوجات

òîãbßbÛaZ@ @

والصيادين في كل العالم وعلى     أيديولوجية دينية كانت شائعة بين الرعاة         
الرغم من أنها على ما يبدو ذات أصول آسيوية شمالية وكانت تعتقد في الـسماء          
والعالم السفلي واالمتالك الخارق للنفس وحلولها في مخلوق آخر غالباً ما يكون            
حيواناً ومن هنا تنبع أهمية الزي الحيواني في طقوس شامان واألسلوب الحيواني            

د تكون المفاهيم السامانية أساس الفـن الحيـواني لـدى الـسكيثين             في الفن وق  
  .والساوماتيين

bí‡ãbZ@ @

يعد كهف سانديا، في جبال سانديا في نيومكسيكو، الموقـع النمـوذجي              
وعلى الرغم مـن    . Llanoلمجموعة أثرية تتساوى في العمر مع مجموعة النو         

 أو قولسون بوسـاطة اختبـار       أنه لم يتم تحديد تاريخ للمستويات المبكرة لسانديا       
 9.000-10.000(الكاربون المشع إال أنه في اإلمكان تحديد تاريخ تقريبي لهـا            

  .وذلك بالقياس مع بقايا تقليد صيد الحيوانات الكبيرة) م.ق

وقد عثر على سلسلة من القطع األثريـة الحجريـة  فـي الميـستويات             
وتضم هـذه مثاقـب     . نواألولـى من كهف سانديا التي تختلف عن مجموعة ال        

نصل رمحي الشكل ال يحمل خطوطاً      ) 1(، والنوع األول    11و1سانديا من نوع    
مخرزة وال قواعد مقعرة التي تميز مثاقب كلوفيس أو فولسوم، إن السمة المميزة             
لها تتمثل بالكتف المثبت بجانب من النصل مما يوحي بأنها استخدمت سـكاكين             

قلة قاعدة مدورة وتقع    ) 11(أما النوع الثاني    . إضافة إلى رؤوس مستدقة للرماح    
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مجموعة سانديا خارج نطاق تقليد صيد الحيوانات التي تحدد من خالل تسلـسل             
  .المثاقب من نوع كلوفيس وفولسوم ويالنو

ï“ãbZ@ @

في الهنـد   ) المقاطعة الوسطى (أكمة من الحجر الرملي في ماذبا برادش          
ة في البالد ويقع هذا المكان على الحافة   تحتوي على بعض  أحسن اآلثار المنقوش      

وربما كان على أحد طرق التجارة القديمة إلى موانئ         . الشمالية لغابات تالل فنديا   
الساحل الغربي حول بومباي وإلى هضبة الدكن وعندما عثر عليهـا فـي عـام      

موضع دراسات  . وقد صارت منذ ذلك الوقت    .  كانت مختفية تحت الرديم      1818
  .اآلن مصانة بعناية ويوجد متحف صغير في الموقعكثيرة وهي 

توفي في حوالي   (ورغم أن سانشي ليس لها أية صلة معروفة بحياة بوذا           
إال أن كل  المنشأة تتبع الديانة التي ابتكرها وأقدم المباني  التي يمكن          ) م. ق 486

تأريخها تنتمي إلى عصر اشوكاموريا الذي أمر بنقش مرسـوم علـى عمـود              
وتربط األساطير القديمة بين المدينة     . ن الحجر الرملي في هذا المكان     مصقول م 

القريبة فيسيا وبين زوجته وتقص بأن ابنه مهاندرا قد استقر هنا بعضاً من الوقت            
أثناء رحلته إلى سيالن كرئيس لبعثه بوذيه، ويقف العامود إلى جانب اآلشـتوبا             

ن ال توجد إال مبـان قليلـة        العظمى التي أقيمت في الغالب في زمن أشوكا ولك        
واألصل في اآلشتوبا أنها تل للدفن ارتـبط         . أخرى يمكن نسبتها إلى هذا التاريخ     

بآثار بوذا وأقدم األمثلة سواء كانت من اللبن أو الحجر لها فيه نـصف كرويـة                
منخفضة ولكن خالل القرون الميالدية األولى ازداد ارتفاع القبة والركيزة التـي            

أكثر فأكثر حتى أن االرتفاع زاد بضع مرات عن قطـر القاعـدة             ترتكز عليها   
  .مثـل أشتوبا ذا مسخ في سرنات
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حوالي القرن الثالث (وفي سانشي بنيت األشتوبا العظيمة األولى من اللبن   
وفي . ومن المحتمل أنها كانت محاطة بدرابزين خشب لم يبق له أثر          ) قبل الميالد 

ة وسعت األشتوبات وأدخلت عليهـا تعـديالت        مناسبات عدة خالل القرون التالي    
. زيد حجم القبة وكسيت بالحجر ثم أضيف حولها ممر ودرابزين حجـر           : فأوالً

م شيدت أربـع بوابـات تذكاريـة        .وأخيراً ومن المحتمل أنه في القرن األول ق       
وثمـة اشتوبتان أخريان هما الثانية والثالثة وإن كانتا أصـغر مـن اآلشـتوبا              

هما كان متأخراً قليالً وتصميمها أقل تعقيداً تشهدان على مراحل          العظمى وتأسيس 
مماثلة تقريباً للتطور، فدرا بزين وبوابات هذه االشتوبات الثالثة تحمل المنحوتات 

وأغلب النقـوش بـارزة     . التي يرجع إليها المجد الخاص الذي تتمتع به سانشي        
قصة والداتـه الـسابقة     وموضوعاتها الزخرفية تعالج بصفة أساسية حياة بوذا و       

ولكن لهذه المعالجة طابع خاص يكشف عن ثروة  في تفاصيل الحياة الهندية عند              
  .بداية القرن الميالدي

واآلثار األخرى الكثيرة في سانشي يمكن تقسيمها إلى اشتوبات صـغيرة         
مثال ذلك صاالت شيتيا التي كانت في األصل صاالت محرابيه يبدو أنها كانـت              

عبادة الجماعية أو أديرة تتكون من صفوف رباعية الزوايا من الخاليـا            متعلقة بال 
التي تحيط بفناء في وسطها وتقريباً كل اآلثار الباقية من هذه األنـواع يتـراوح               

  .تاريخها من القرن الرابع  حتى القرن العاشر الميالدي
æaìÌãbZ@ @

نغو  في خليج سا   1920اكتشفت  مجموعة أدوات سانغوان ألول مرة في           
على الساحل الغربي لبحيرة فكتوريا في أوغندا، إال أنه قد أبلغ عن اكتشاف هذه              
األدوات أيضاً في شرق وغرب إفريقيا وحوض نهر زائير وأنغوال وأجزاء مـن      

ولم يحدد بصورة دقيقة تاريخ هذه المجموعة وتوزيعها وهناك         . ناميبيا وروديسيا 
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هذا فإنه من األفضل حصر المصطلح    شك في الكثير من االكتشافات المزعومة ول      
بالمواقع في شرق زائير وأجزاء من أوغندا وكينيا حيث تعـود إلـى مـا بـين       

 قبل اآلن وتضم األدوات فؤوساً يدوية ومقاشـط ومعـاول           20.000و100.000
ضخمة وأدوات متخصصة صغيرة ومثاقب رمحية شظية بديعة الصنع التي البد           

ويـزعم أن أدوات الـسانغوان      .س للرماح أنها زودت بمقابض واستخدمت كرؤو    
مـا هي إال تكيف لبيئة الغابات وأن الكثير منها استخدم في األعمـال الخـشبية           

وال يعلم أي شيء عن المظهر      . لكنه لم يعثر على مواقع حية خالية من الشوائب        
  .الجسدي للبشر أو االقتصاد الذي مارسوه

ë†�i‹íbZ@ @

حيث يـتم   .  المصنوعة من القصدير   طريقة في صب البرونز أو المواد       
عمل نموذج للقطعة بالشمع فوق لب من الطين وتبنى بالتراب فوق هذا القالـب              
الخارجي وتثبت في مكانها  باللب الداخلي بواسطة خرز ثم يصار إلى تـسخين              
كل ذلك حيث يسمح للشمع بالجريان خارجاً ثم يمالً الفراغ المتـروك بالمعـدن              

  . ذلك كسر القالب الخارجي وإزلة اللب الداخلي أحياناًالمصهور ثم يتم  بعد

وتوجد في ذخيرة   . وكانت تستخدم هذه العملية في الصب المبكر للمعادن         
وكذلك فـي عـصر الـساللة       ) م. ق 3000حوالي   (Urukساملفند من الوركاء    

  وكالهمـا مـن      Diyalaمن تل أجرب في ديالي        ) المركبة(المبكرة الكوريجه   
 كال - آسو زوجة اوتتاش-دين وقد صب تمثال بالحجم الطبيعي لنايبر وادي الراف 

م في نـصفين بهـذه الطريقـة        .في عيالم الذي يعود إلى القرن الثالث عشر ق        
وكـان يمارس أسلوب ساير بيردو كذلك في أوروبا ما قبل التاريخ وفي اليونان             

  .وروما الكالسيكيتين
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اشرة في سافولك بإنكلترا على أرض      تقع ستن هو شرقي وود بريدج مب        
ودفنه السفينة المشهورة هذه هي واحـدة       . مرتفعة على الضفة المقابلة لنهر دبن     

وقد بدأ التنقيب في أعلى بـارو منهـا   ). رابية(من مجموعة من أحد عشر بارو   
وعثر على دائر من مسـامير . 1939في عام ) يبلغ ارتفاعها حوالي تسعه أقدام(

ورغم أن  . في موضعها سرعان ما تحدد بأنه ينتمي لسفينة ضخمة        حديد الزالت   
الخشب قد بلى تماماً إال أن الخطوط الخارجية يمكـن ترسـمها بوضـوح فـي       

وحجم السفينة دفع المنقبين إلى الظن بأنها كانت دفنة مركـب فـايكنج             . الرمال
VIKING         ن ولكن مـا لبـث أ     .   تشبه تلك الدفنات التي عثر عليها في النرويج

اتضح أن الدفنة من تاريخ انجلو ساكسوني وتحتوي على أغنى كنز كشف عنـه              
كما أنها تظهر معلومات أثرية في غاية من األهمية عن فترة هجرة    . في بريطانيا 

  .األقوام التيوتونية في أوروبا

هي في  الواقع مركب     ) م24(وهذه السفينة التي يبلغ طولها ثمانين قدماً        
 إلى ثمان وثالثين بحاراً مجدفـاً وأقصى اتساع للمركب   ضخم بمجـاذيف تحتاج  

 قدماً وعمقها في الوسط أربعة أقدام وست إنشات وتغطس قدمين فقـط             14يبلغ  
عندما تكون غير محملة وهي تطابق بدقة الخندق المقطوع فـي سـطح األرض      
 ثـم غطى بعد ذلك برابية بيضاوية من التراب وكانت السفينة مستعملة استعماالً           

كثيراً عند دفنها وأثاث المقبرة كان موضوعاً  في القاع علـى شـكل الحـرف                
  وغرفة الدفن الخشبية لها سقف جمالون ويبلغ طولها سبعة أقـدام             Hاإلفرنجي  

ومبنية داخـل المركب وقد عثر فيها على بعض جواهر ثمينة وخالبـة منهـا              
لية خفيفـة إذ    وليست هذه ح  . ومحلى بزخارف حيوانات متشابكة   . محبس كبـير 

  يبلغ وزنها رطالً ويختلف هذا المحبس في تصميمه عن بقية الحلي ذات األلوان  
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الزاهية المختلفة والمرصعة بالعقيق األحمر والزجاج الملون وتشبه شبهاً كبيـراً           
تلك الحلي التي عثر عليها في مقابر المراكب السويدية السابقة وغطاء حقيبتـه             
. لـه إطار ذهب مرصع بجواهر ومحلى بسبع لويحات زخرفية وحدبات عـاج           

طعتان ذهب سادة وتـشمل    وكانت توجد في الحقيبة أربعون قطعة عملة ذهبية وق        
الجواهر الشخصية الفنية أيضاً زوج من مشابك مقوسة من الذهب كانت تستعمل            
لتثبيت جزءين من الرداء يربطهما سوياً فوق الكتف وهذه األشياء فريـدة فـي              

إذ تدور حول مفصلة ومحالة بعقيق أحمر وزجاج        . نوعها وفي شكلها وزخرفها   
طيلة  كانت تمأل بزخارف كلواصونية علـى        موزايكو وتخريم واللويحات المست   

  .شكل بساط ومحاطة بجدائل وهو تصميم فريدة في العصر الوثني الساكسوني

سيف له رمانـة    . ومن أهم األشياء التي عثر عليها ضمن عدة المحارب        
من ذهب وعلى المقبض تركيبتان مخرمتان والغمد مزدان بكتلتين بارزتين مـن            

أما الفضة التي   . ن أيضاً على وجود  صلة مع السويد       الجواهر وهما نفسهما يدال   
وجدت في المقبرة فكانت من شرق أوروبا أو الـشرق األدنـى ومـن القطـع                
الفضيـة البيزنطية ال يمكن تأريخ شيء بدقة فيما عدا الصحن الكبير المعروف            
باسم صحن اناستاسيوس  وهو مزدان بحليه غائرة دقيقة وهي من أسلوب عتيق             

ومن القطع الجديرة باالهتمام من كنز      . م518-491ؤرخ ربما ما بين     متأخر وت 
من األسلوب الكالسيكي المتأخر وطاقم من      ) أي مضلعة (الفضة سلطانية مخددة    

  .م600تسع سالطين يرجع تاريخها إلى 

وفي الجانب الغربي من غرفة الدفن بجوار الحـائط يوجـد قـائم مـن        
دة مؤسلة ويعلوه آيل من البرونـز لـه         له قاع )  سم 190(الحـديد طوله حوالي    

وله ركائز في طرفه السفلي تجعل . قرون منفرجة ومن المحتمل أنه علم شخصي
وبالقرب من هذا حجر مسن طقسي ذو أربعة وجه         . من السهل تثبيته في األرض    
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ومنحوت على كل مـن قاعدتـه       ) يزيد وزنه عن ستة أرطال    (وهو ثقيـل جداً    
. ومثبت على كل من طرفيه كأس برونـز غيـر عميـق           ونهايتيه أقنعة إنسانية    

ومـن الواضح أن هذا المسن كان معدا لالحتفاالت وليس للعمل ودرع دائـري             
محلى بتركيبات على شـكل رؤوس      ) حوالي متر (كبير قطره ثالثة أقدام تقريباً      

حيوانات محسورة ودرع كبير من الحديد وهذا الدرع بترميماته العديدة هو تراث            
 vendelعلى ما يحتمل ويشبه شبهاً كبيراً أنواعاً سويدية مبكرة من فندل            عائلي  

إذ كانت األسلحة التقليدية يتوارثها عادة أفراد العائلـة بافتخـار ويعـرف مـن               
وبالقرب من الدرع   . النصوص أن تراث العائلة يبلغ في قدمه قرنين من الزمان         

ية معلقة كبيرة موضـوعية     وسلطان. سلطانية برونز ثقيلـة لها مقبضان منحنيان     
بداخل السابقة وهذه تحتوي بدورها على قيثارة وعلى الجانب توجد حزمة مـن             

  .رماح طولها سبعة أقدام

وربما كان أهم شيء عند هؤالء القوم من ناحية الهيبة هو الخوذة وكانت         
  تحتوي على خوذة حديد عليها سفار معـدني مكفـت بالفـضة            ) ستن هو (دفنه

برونز مفضضة وقطعتان للخد من الحديـد متـصلتين بمفـصل           وحواجب من ال  
وتصميم هذه الخوذة منقول عن الـنمط الرومـاني         . وقطعة بارزة لحماية الرقبة   

. المتأخر وشديد الشبه جداً بخوذات من المواقع السويدية في فنـدل وفالـسجارد            
وخـوذة  .ومن المحتمل في الواقع أن تكون هذه الخوذة مستوردة مـن الـسويد            

ـرى من نفس العصر وجدت في بريطانيا في بنتي جرانج ولكنها من نمـط              أخ
مختلف وخوذة ستن هو تعطي صورة حية عن طبقة المحاربين األرسـتقراطيين         

  .االنجلو ساكسون

وكل هذه الجواهر الجميلة تدل على مستوى مرتفع من الصناعة في الفن            
ط أوروبا والبيزنطية التي    الساكسوني واالتصاالت االسكندينافية والفرنجية وأواس    
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قام بها البيت المالك األنجلو ساكسوني في القرن السابع وعـدم وجـود الجثـث           
واألمتعة الشخصية يتجه إلى اثبات أن المقبرة كانت ضريحاً والغرض من أمتعة            

وحسب العقيدة الوثنيـة فهـذه      . المقبرة كان فقط لخدمة المتوفى في العالم اآلخر       
تماثله جداً مع احتياجات الحياة اليومية وعدم وجـود جثـة           االحتياجات ستكون م  

يعني أنه لم يمكن الحصول عليها للدفن وربما فقد الملك المتوفى حياته في البحر              
وال شك أنها دفنة ملكية كما يتضح من ثراء أمتعـة المقبـرة ورابيـات الـدفن                

ـ           ة وال يعـرف    العشـرة المحيطة بها توحي بأن هذه كانت جبانة العائلة التقليدي
وكل هذا الكنـز    . هوية الملك على الرغم من أن هناك احتماالً أن يكون ريدولد          

  .موجود في المتحف البريطاني في لندن
wäç@æìnZ@ @

تقع ستون هنج في سهل سلسيرى في ولتشاير بإنكلترا على بعد ثمانيـة               
ـ . أميال إلى الشمال من سلسيرى وحوالي ميلين إلى الغرب من امسيري     ى وكمين

أثري ميجاليشي من عصر ما قبل التاريخ هو فريد في نوعه ليس في بريطانيـا               
فحسب بل في كل أوروبا ولم يشيد هذا األثر دفعة واحدة ولكنه يتكون على األقل             

  .من ثالثة منشآت أثرية بنيت في أوقات مختلفة على نفس المكان

بالفترة مـن   المرحلة األولى المؤرخة بفخار من العصر النيوليني الثاني         
م . ق1848 المشع تؤرخ بحوالي  14وبواسطة الكربون   (م  . ق 1700 إلى   1900

 قدماً كان يحيط به خندق      320تتكون من مبنى دائري من الطين قطره        ) 275 ±
 حفرة صغيرة دائريـة تقريبـاً   56وبجواره توجد ) السور(ضحل وداخل الجدار    

 عشر وقد تم التنقيب فـي       على اسم اثري من القرن السابع     ) تدعى حفر اوبري  (
أكثر من نصف هذه الحفر وقد وجدت أنها تحتوي على أجساد أشخاص محروقة             
. ومع بعضها أثاث مثل دبابيس من العظم وقدور ورؤوس صولجان من الحجـر         
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والغرض األساسي منها مثل معظم إنشاءات ستون هنج غير معـروف وهنـاك             
هة الشمالية الشرقية ويبـدو     غير محفور يكون المدخل للج    )جسر  (طريق مرتفع   

وخارج المـدخل مباشــرة     . أنها كانت تكتنف المدخل بوابة خشبية من نوع ما        
  يحيط بـه خنـدق   the heelstone) يعرف باسم حجر العقب(يقوم حجر قائم 

دائري وبالقرب منه يوجد الطريق األعظم الذي ربما كـان يـستعمل لأللعـاب              
الطول وأكثر من مائة في العرض ويجري  ياردة في 3000الجنازية وهو حوالي 

 -بالتقريب من الشرق إلى الغرب ويوجد على مقربة منه طريق آخر أصغر منه            
  .من تاريخ غير معروف

 1500 -1700 مـن    1 -والمرحلة التالية تؤرخ بفخار الكـأس أ أوب         
مرتبـة فـي ثمـان      ) اختفـت اآلن  ( م وتتكون من حلقة من أحجار زرقاء        .ق

والحجر األزرق اسم شامل    .  بنيت داخل البناء األقدم من الطين      وثالثيـن زوجا، 
ورمـاد  ) نـوع مـن الكرانيـت     (يستعمل هنا للداللة على الديوريث والريوليث       

والمدخل إلى هذه الحلقة يقابل مدخل الحلقة السابقة ومنه يخرج طريـق          . بركاني
نبين سور  ياردة وعرضه خمسون قدماً ويحيط به من الجا600متعرج يبلغ طوله 

وهذا الطريق البد وإن كانت له وظيفـة موكبيـة          . وخندق يؤدي إلى نهر أفون    
ومثل هذه الطرق التي تتكون من أحجار قائمة مؤدية إلـى حلقـات مـن             . دينية

كما تحف بستون هنج    . وتوجد مثالً في ستانتون درو    . أحجار ليست نادرة إطالقاً   
  .يمبان أثرية أخرى مثل تلك التي توجد في أفبر

واألحجار الزرقاء من الفترة الثانية تمت إزالتها، كما ردمـت أوقابهـا            
وهـي  . م. ق 1400 -1500قبـل أن تبدأ المرحلة الثالثة التي تؤرخ بما بـين           

تتكون من مبان أعظم مهابة وتطلبت استخدام كتل حجرية عاليـه أخـذت مـن               
ه معظم الناس بأنـه  والفترة الثالثة تمثل ما يعتقد    ) سارسن(الحجر الرملي المحلي    

ويبدو أنها نفذت على ثالث مراحل وال تزال توجد داخل حدود بناء         ) ستون هنج (
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الطين من المرحلة األولى حلقة ضخمة من ثالثين عموداً رأسـيا مـن حجـر               
 قدماً في االرتفاع 18وكل عمود  يبلغ ) م30(سارسن يبلغ قطرها نحو  مائة قدم      

وأحجار األعتاب يبلغ طول كـل  . اً في الوزن طن26 أقدام في السمك و 7الكلي و 
منها عشر أقدام ونصف قدم وتصل بين قمم األعمدة على هيئة حلقـة مـستمرة               
ولحفظ اتزان األعمدة فقد وصلت بعضها ببعض بوصالت من نقر ولسان مثـل             
الوصالت الخشبية، واألطراف الداخلية، والخارجية لألعتـاب قعـرت بحيـث           

 ثالثين من محيط الدائرة ولم يبق من هذه األعتاب إال           يكـون كل منها جزءاً من    
مفتوح . وداخل هذه الحلقة مبنى على شكل حذوة الحصان. خمسة فقط في أماكنها

. نحو الشمال الشرقي ومكون من خمس بوابات حجرية ضخمة من حجر سارسن       
والبوابة مكونة من عامودين يربط بينهما عتبة ولكن األعتاب في هـذه الحالـة              

كمـا  . على محور حذوة الحصان   ) حجر المذبح (ويقع عمود قائم    . ست مستمرة لي
)  حجـر الـذبح   (أقيم عموداً سارسن يكتنفان مدخل المرحلة األولى وأحدهما هو          

وعلى خط حفر   ) المحطات األربع (وكذلك أقيمت أحجار السارسن المعروفة باسم       
 كـان القطـران     ولمـا . أوبري يوجد قائمان منها داخل مبان على شكل رابيـة         

الموصالن بين كل زوج من هذه األحجار يتقاطعان عند وسط المباني السارسينية  
  .الرئيسة فانه يحتمل أن تكون هذه األحجار معاصرة للمرحلة الثالثة

هي التي تـدعى    (والمرحلة التالية في الفترة الثالثة هو حفر ستين حفرة          
ن إعـادة تركيـب بعـض    خارج دائرة سارسن الضخمة حتى يمك ) z, y(حفر 

وقد عدل التصميم وأقيمت كل مـن       . األحجار الزرقاء المفكوكة من الفترة الثانية     
حلقة األحجار الزرقاء وحذوة الحصان داخل حلقة سارسـن وحـذوة حـصان             

وعليه فإن السمات الرئيسة في سارسن قد انعكـست فـي           . سارسن على التوالي  
ت أحجاراً معـاد اسـتعمالها وقـد        وبعض األحجار الزرقاء كان   . الحجر األزرق 

جيىء بها من منشآت أخرى ذات أعتاب غير معروفة وربما كانت على مقربـة              
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م . ق1400-1500وتاريخ هذه الفترة حوالي   . من هذا المكان مثل بلوستون هنج     
وهو نفس التاريخ تقريباً الذي ترجع إليه فؤوس مـسطحة بريطانيـة وخنجـر              

سن وهذا النوع من الخناجر قد اختفى من بالد         ميسيني منحوته من أحجار السار    
  .م. ق1500اليونان حوالي 

ويظهر أن ستوب هنج كانت معبدا يستعمل لغرض ديني فإذا كان هـذا             
الدين غير معروف إال أنه من المؤكد أنه يشتمل على بعـض عناصـر فلكيـة                
فالمحطات األربع مثال، ربما استعملت لمراقبـة شـروق الـشمس فـي وقـت               

وبداية الفصول  . وغروب الشمس في وقت االنقالب الشتوي     . الب الصيفي االنقـ
ومن الناحية الفنية تتضمن ستون هنج الثالثة تأثيرات ميسينية وال يمكن           . األربعة

أن تكون قد بنيت إال بمعرفة أمراء حضارة وسكس الذين تدل مقـابرهم الفنيـة               
ن لهم السلطة االجتماعية والذين كا. على اتصالهم بشرق البحر األبيض المتوسط 

  .الالزمة في ذلك الوقت
âìîia‹ÛaZ@ @

هو االسم الذي أطلق على مكان دفن عجول منف المقدسة فـي بـاطن                
. األرض في جبانة سقارة في مصر إلى الشمال الغربي من هرم زوسر المدرج            

وقد بدأ استعمال هذا    . م1850وقد كشف عنها أوغسطس ماربيت ألول مرة عام         
) م. ق 1400حـوالي   (دفن العجول منذ منتصف األسرة الثامنة عـشرة         المكان ل 

وكان كل عجل يدفن في مقبرة منفصلة لها مقصورة خاصة مشيدة فوق سـطح              
وفي األسرة التاسعة عشرة كانت تدفن العجول في غرف نحتـت فـي             . األرض

الصخر على جانبي دهليز يزيد طوله عن مائة متر وال يمكن الوصول إلى هذه              
حفرت جبانـة أكبـر     ) م. ق 609-663(ولكن في عهد بسماتيك األول      . فالغر

عمودية على الجبانة القديمة ثم أضيفت إليهـا دهـاليز إضـافية فـي عـصر                
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ويبلغ اتساع الدهليز الرئيس ثالثة أمتار فـي        . وهذه ال تزال مفتوحة   . البطالمـة
جـول   م والع  350العرض وخمسة أمتار ونصف في األرتفاع  وطوله يزيد عن           

المحنطـة التي كفنت باللفائف والجواهر ودفنت في عظمة ال يمكن أن تفوقها إال         
العظمة التي تعد للفرعون نفسه كانت توضع في توابيت حجرية تقد عـادة مـن             
قطعة واحدة من الكرانيت وقد عثر على عدد من األستيالت التي تسجل تـاريخ              

  .ت التاريخي المتاخروفاة كل عجل وهي إضافة قيمة للمعلومات عن الثب

حوالي (وكان العجل يقدس في منف منذ بداية عصر األسرات على األقل 
 وفي اللغة المصرية كـان العجـل يـدعى        –إلى جانب عبادة بتاح     )  م. ق 300

ومنه اشتقت الصورة اليونانية أبيس والعجل المحنط أوزير حابي لقـي           ) حابي(
وأوزير )  أبيس -أوزير(وه تحت اسم    قبوالً  لدى اإلغريق الذين سكنوا منف فعبد       

أبيس هنا هو الذي اختاره بطليموس األول ليكون إلهاً يمكن أن يتفق المصريون             
وخالفاً للتقليد اإلغريقي فقد صور هذا اإلله في صـورة          . واإلغريق على عبادته  
والسيرابيوم األصلي كان معبداً مبنياً حسب األسـلوب        . آدمية وتدعى سيرابيس  

عبادة سيرابيس  في اإلسكندرية ثم أطلق االسم أيـضاً علـى المعبـد         اإلغريقي ل 
المشيد فوق المقابر المنحوته في باطن األرض في سقارة، وكـان يـؤدي إليـه               
طريق اصطفت على جانبيه تماثيل أبو الهول، وصار من أشهر مراكز العبـادة             

ى عدد ضخم  المصريـة في األزمنة البطلمية والرومانية وقد عثر بالسيرابيوم عل        
مـن أوراق البردي اليونانية والسامية وهي تحتوي على التماسات موجهة إلـى            
اإلله وعلى سلسلة هامة من الكتابات تلقي ضوءاً على طبقة الكاتاكوي النـساك             
الذين اعتزلوا الحياة وانقطعوا لعبادة اإلله وقد اعتقد البعض خطأ أنهـم أصـل              

  .الرعية القبطية
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 تانا، رب الغزال، لقب لبوذا سـرناث مـشهورة          –سارانجا  في األصل     
كموقع روضة الغزال خارج بنارس وهي نفسها واحدة من المدن المقدسـة فـي           

حيث ألقى بوذا أول خطبة له على تالميذه معلنا الطريق النبيل ذات الثماني . الهند
  .أوجه إلى نرفانا

ومنذ العصور  . ينةوتقع روضة  الغزال على بعد أربعة أميال شمال المد         
ولهذا فهي تحتوى على نماذج عديدة من فـن         . القديمة وهي مكان الحج المقدس    

الهند القديمة وعمارتها وأقدم اآلثار التي ال تزال قائمـة تنتمـي إلـى عـصر                
وتشمل عموداً منقوشـاً لإلمبراطـور اشـوكا وهـو          . اإلمبراطورية الموريانية 

الذي يمثل أسـداً ليكـون شـعار الهنـد          العمـود الذي وقع االختبار على تاجه       
  .المستقلة

ويقوم العامود إلى جانب الهيكل الرئيس وهو في شكله الحالي من عصر            
بأن ارتفاعه يبلغ   ) أوائل القرن الثامن  (متأخر، وقد وصفه الصيني هيوين تسانح       

وعلى مسافة قصيرة إلى جنوبه تقع قاعدة اشتوبا        )  متراً 61(نحو من مائتي قدم     
والى الشرق من ذلك    . ا جيكا العظيمة التي يبدو أن أشوكا قد شيدها أيضاً         ذرمار

من القرن السادس حتـى القـرن الثـامن    (تقوم أشتوبا أخرى هي أشتوبا الذامخ       
  ).م45.5(وهي ال تزال قائمة إلى ارتفاع مائه وخمسين قدماً ) الميالدي

الـرئيس  وحول كل ذلك يوجد العديد من أشتوبات صغيرة وخارج الفناء        
. توجد أطالل كثيرة من األديرة يرجع تاريخ معظمها إلى القرون الميالدية األولى

والفترة األخيرة من أعمال اإلنشاء يرجع تاريخها إلى القرن الثـاني عـشر أي              
قبـل الفتح اإلسالمي لبنارس بوقت قصير وتشتهر سرناث بـسبب منحوتاتهـا            

من القرن الثاني حتـى القـرن   (بتا الفاخرة وأجملها تعود إلى عهود كوشان وجو  
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ولكن يوجد عدد كبير غيرها ينتمي إلى العصور السالفة والالحقة لهذه           ) السادس
  .الفترة
ñŠbÔZ�� �

وهي أيضاً مـن أهـم      ) منف( هي جبانة كبيرة لعاصمة مصر القديمة       
المواقع األثرية وتقع على بعد حوالي عشرين ميال جنوبي القاهرة على الـضفة             

لنيل وتحتل مساحة واسعة من الهضبة الجيرية المنخفضة المطلـة على          الغربية ل 
األراضي المنزوعة وتمتد حوالي أربعة أميال ونصف ويحتمل أن اسمها مـشتق        
من سقر اإلله الرمزي للجبانة الذي وجد فيما بعد مع يتاح ومن أهم معالم سقارة               

ؤسـس  هـو م  ) نترخـت (هرم زوسر المدرج المكون من ست طبقات وزوسر         
وهذا الهرم مبني بالحجر الجيـري المحلـي        ) م. ق 2800حوالي  (األسرة الثالثة   

  .والمكسو بالطبقة من الحجر الجيري األبيض الناعم

وينسب تـصميمه إلـى     (وهرم سقارة هو أقدم مبنى حجري في الوجود         
المهندس ايمحنب الذي ألهه المصريون في العصور المتأخرة وقدس كرجل حكيم           

وساواه اإلغريق باسكلبيوس والشكل األصلي لهـذا المبنـى كـان           . وولي للطب 
مصمماً ليكون مصطبة ولكن بعد تكبيره مرتين متتاليتين عدل التصميم المعماري   
تعديالً جوهرياً حتى يصير البناء في صورة هرم مكون من أربع طبقـات ثـم               

 60ائي زيدت إلى ست درجات بإضافة طبقتين أخرتين ويبلغ الهرم في شكله النه        
 متراً ومـن الـشمال      140متراً ويبلغ طول ضلع قاعدته من الشرق إلى الغرب          

 متراً وأسفل هذا البناء الضخم تقع غرفة دفن الملـك وهـي مـن               118للجنوب  
 متـراً ويمكـن     28الكرانيت في قاع بئر رأسي حفر في الصخر ويبلغ عمقـه            

 وبالهرم عـدد مـن      .الوصول إليها بواسطة ممر يقع مدخله في الجهة الشمالية        
الممرات العرضية التي تخرج من الدهليز الرئيس وتصل إلى غـرف منحوتـة             
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فـي باطن األرض تكون مع الممرات التي صنعها اللصوص في العصور التالية 
متاهة تحت سطح األرض ولم ينج إال القليل من األثاث الجنائزي الكثير الـذي              

 عدا عدد كبير من األواني الحجريـة        البد وأنه وضع في المقبرة عند الدفن فيما       
  .التي تكون إحدى اإلنجازات الممتازة للصانع المصري

والهرم المدرج هو أعظم أثر في مجموعة المباني الكبيرة التـي أمكـن             
الكشف عنها وإعادتها إلى حالتها األصلية إلى درجة كبيرة في السنوات األخيرة            

 وبجـواره غرفـة مغلقـة تعـرف         ويوجد في الجهة الشمالية منه معبد جنائزي      
بالسرداب وجد بها تمثال جالس من الحجر الجيري يمثل الملـك ذوسـر الـذي               
يستطيع أن ينظر من خالل فتحتين في مستوى النظر إلـى الفنـاء المكـشوف               
أمامـه، وفي الطرف الجنوبي للمجوعة توجد مصطبة صغيره، أمـا المبـاني            

 سد، وال يوجد    - منها طقس الحب   األخرى فهي مبان دينية متصلة بطقوس هامة      
خلف واجهات المقصورات المبنية من الحجـر الجيـري المـصقول إال مبـان              
صمـاء من الدبش والدفشوم ويحيط بالمجموعة الهرمية كلها سور مرتفع  مـن             
الحجر مزدان بدخالت وخارجات وبه أربعة عشر برجاً أصماً، ويظن أن هـذا             

ل إلى هذه المجموعة من خالل دهليز ضـيق         السور بني تقليداً لجدار منف وتدخ     
يقع عند الطرف الجنوبي الشرقي للسور و يؤدي إلى بهو أعمدة رائع واألعمـدة     
متصلة بالحائط الخارجي بواسطة جدران عرضية وال يوجد أي عمود في هـذه             
المجموعة قائم بذاته ورغم أن هذه الخاصية باإلضافة إلى صغر حجـم القطـع              

 تشير إلى تردد في استعمال الحجر، مما قد يعنـي أن كـل              الحجرية المستعملة 
المزايا الفنية للعمارة الحجرية لم تكن قد أدركت، إال أنه من المحتمل أيـضاً أن               
يكون السبب في ذلك هو مجرد الرغبة من الناحية  الدينية المحافظة في إقامـة               

  .المشيدة باللبنمبان من الحجر تحافظ على الصور المعمارية لإلنشاءات القديمة 
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واختيار زوسر سقارة ليشيد فيها قبره على مقربة من العاصمة منف لـم    
يكن غريباً فهو يتبع في ذلك تقليداً وضعه أسالفه فقد كشف شمال الهرم المدرج              
على حافة الهضبة عن مجموعة كبيرة من المصاطب مبنية باللبن  يرجع تاريخها 

 الضخمة وما وجد بها مـن أثـاث فـاخر           ونظراً ألحجامها . إلى األسرة األولى  
وللتصميم المتقن لهذه المجموعة الجنائزية فإن هذه المباني األثرية من العمـارة            
الطينية كانت في الغالب مكان دفن ملوك األسرة األولى وأفراد أسرهم أما آثارا             

  .أبيدوس التي شيدها ملوك األسرتين األولى والثانية فلم تكون إال مجرد أضرحة

يوجد بالقرب من هرم زوسر المدرج عند الطرف الجنـوبي الغربـي            و
اثـر مماثل ولكن لم يتم بناؤه كشف عنه المرحوم محمد زكريا غنيم وقد تم بناء               
مرحلتين من هذا الهرم ثم توقف العمل به، والمنحدرات التي استعملت في عملية             

 كما كشف أيـضاً     .اإلنشاء كانت ال تزال في مكانها على جوانب الهرم االربعة         
ولكن بقي  . عن سور من الحجر يشبه سور زوسر ولكنه شيد بقطع أحجار أكبر             

أن نعرف هل كان ثمة مبان أخرى كان قد شرع في وضع أساساتها؟ وقد وجـد                
ولكن التابوت  . 1954غنيم المدخل المؤدي إلى داخل الهرم مغلقاً ومختوماً، عام          

 في حجرة الدفن خاوياً رغم وجود باقة الحجري البديع المصنوع من المرمر وجد
من الزهور عليه مما يوحي بأن بعض الشعائر قد أجريت فـي حجـرة الـدفن                
وينسب هذا  الهرم الناقص إلى سخم خت الذي ال يعرف عنه شيئاً سوى ما وجد                

  .له على لوح صخري في سيناء وكان في الغالب خليفة زوسر المباشر

دو أنهم فضلوا مواقع تبعد قليالً إلى الـشمال  وبقية ملوك األسرة الثالثة يب  
أو إلى الجنوب من سقارة ولكن عاد ملوك األسرتين الخامسة والـسادسة إلـى              
بنـاء أهراماتهم  في سقارة وهي أهرامات حقيقية لها معبد جنازي في الجهـة              
الشرقية وطريق مسقوف ينتهي بمعبد الوادي وقد كشف حديثاً عن بعض النقوش            



  325

 الطريق الصاعد ألوناس آخر ملوك األسرة الخامسة ويـرى فيهـا            على جدران 
مناظر تبين استعمال المراكب في نقل األعمدة الجرانيتية من أسـوان ومنظـر             
السوق ومنظر فريد يصور ضحايا المجاعة كما أن أقدم نـسخ معروفـة مـن               
نصوص األهرامات عثر عليها على جدران حجرات الدفن في تلك األهرامـات            

 في سقارة وعلى عكس الجبانة العظيمة في الجيزة فإن األهرامـات لـم              األحدث
يلحق بها تخطيط رسمي لمصاطب الموظفين ولكن كبـار مـوظفي الحكومـة             
والكهنة الذين يقومون بالطقوس الحنائزية دفنوا في مـصاطب حجريـة حـول             

 جـاءت    -رع–أهـرام الملك الذي خدموه ومن أحد هذه المقابر مقبرة حـسى            
 ممتازة من اللوحات الخشبية المنقوشة تمثل المتوفي وهي محفوظة حاليـاً           سلسلة

ومصاطب األسرتين . بالمتحف المصري ومن المحتمل أنها معاصرة لهرم زوسر
الخامسة والسادسة في سقارة مبنية بالحجر وهي كبيرة وتحتوي على عدد كبيـر       

. ا وبقاء ألوانها  من الغرف وتظهر لما تحويه من ثروة في مناظرها ودقة نقوشه          
فهي من أهم أنواع هذه الطراز من اآلثار ومن المقابر التي تستحق الذكر بصفة              

وتحتوي المقبـرة  . خاصة مقابر تي والوزير بتاح حتب، وكاجمني، ومرى روكا  
  . غرفة نقشت جدرانها برسومات مختلفة32األخيرة على أكثر من 

 ملكيـة وإن كانـت قـد        وبعد سقوط الدولة القديمة لم تعد سقارة جبانة       
استمرت جبانة لمنف وهي تحتوي على مقابر من كل العصور حتـى االزمنـة               
الرومانية وربما كانت أهم مقبرة من العصور المتأخرة مقبرة حور محب التـي             
بناها قبل توليه للعرش وعلى الرغم من أن المقبرة نفسها قد تهدمت إال أن عدداً               

حفوظة في عدد من المتاحف ولها أهمية خاصة        من أحجارها المنقوشة لم تزل  م      
ألنها شاهد عل أسلوب العمارة في النقش ومن العصر المتأخر نجد مكان دفـن              

 لفـت   1850عجول ابيس هوالسرابيوم الذي عندما كشفت عنه مارييت في عام           
وبالقرب من السرابيوم عثر على مجموعة تماثيل        . األنظار إلى أهمية سقارة كلها    
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اإلغريق مرتبة في نصف دائرة كما أن دير اباراميا الـذي يمـر بـه               الفالسفة  
المـرء عند صعوده من األرض الزراعية إلى الهرم المدرج يـذكر بـاألطالل             

  .المسيحية المبكرة في مصر
ða‹i@aŠbØZ@ @

  التي تقع إلى الـشمال مـن   orkneyتقع سكارابراي في جزر أوركني      
 على بعد سبعة أميال إلى الـشمال مـن       أسكتالنده وتقوم على ساحل خليج سكيل     

 كشفت أمواج العواصف عـن بيـوت        1850 وفي عام    stromnesسترومنيس  
وقد أجريت بها بعض أعمال التنقيب من وقت آلخـر          . مردومة في تلك المنطقة   

ولكن أعمال التنقيب الكاملة  لها أجريت، بـين         . خالل الثمانية عشر عاماً التالية    
  وقد ثبت أنها واحدة V.G. childe تشايلد -ج. تحت إشراف ف1927-1930

أيضاً في (وترجع سالمتها مثل رينيو . من أهم أماكن العصر النيوليني في أوروبا
جزر أوركنس إال أن الحجر وليس الخشب هو الذي استعمل لبناء البيوت وصنع             
األثاث وليس الرمال التي غطت المكان ويعود تاريخ سكارا براي إلى العـصر             

  .م. ق2000جري الحديث المتأخر الح
æìîrîØÛaZ@ @

وهم بدو قدموا من أواسط آسيا وعلى األرجح أنهم توجهوا ألول مرة إلى   
م حاملين معهم حضارة القبور الخـشبية       .جنوب روسيا في القرن الثالث عشر ق      

م .وكانوا وراء دفع الكيمرين إلى الشرق األدنى وفي  بدايـة القـرن الـسابع ق        
يران واألناضول ويظهر اسمهم في المدونات اآلشورية ومن ثم         تحركوا صوب إ  

  .عادوا أدراجهم إلى جنوب روسيا

وقد عثر على القبور الملكية السكيثية في كيوبان وعلى سهوب بونيتـك            
وكانوا على اتصال مع اليونان الذين صنعوا بضائع باألسلوب السكيثي لترويجها           

، ويكتب عنهم هيرودوتس في شيء مـن        في السوق السكيثية والسيما في أولمبيا     
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التفصيل وتعرض المواد التي عثر عليها في كول أوبا مقابر في كيونان على نهر 
الدينير أساليب عديدة تغلب عليها أشكال الحيوانات الهائمة ولم يبرهن بـصورة            

  .أثرية واضحة غزوة السكيثين في أوروبا
æìîÏýÛaZ@ @

لبرونزي المتأخر في جنوب شـرق      ترجع أصول السالفيين إلى العصر ا       
أوروبا الوسطى وقد  أدت سلسلة من الهجرات إلى تكوين الـسالفيين الغـربيين          
حول نهري أودر وفيسينوال والسالفيين الجنـوبيين فـي البلقـان ومـن هـذه               
المجموعات انحدر الروس األوكرانيـون والجيكيـون البولنـديون والـصرب           

  .والكرواتيون والمقدونيون

م عدد من الممالك الـسالفية فتركـزت        .حلول القرن التاسع ق   وأسست ب   
و بولندا علـى وجـه      ) بجيوكوسلوفاكيا(إمبراطورية مورافيا فيما يعرف سابقاً      

التقريب وتركزت مملكة البلغاريين في البلقان أما مملكتـا كيـف ونوفكـورود             
ركزت في  فت. اللتـان احتوتا على خليط من السالفيين الشرقيين  واالسكندنافيين        

شمال شرق المملكتين المذكورتين وقد وحد اوليغ هذه الممالك في دولة روسـيا             
أما بلغاريا فإنها   . الكيفية واعتنق السالفيون النصرانية في القرن التاسع وما بعده        

وأصبحت روسيا نصرانية بصورة رسمية في عهد فالديمير        . 865تنصرت في   
وناني وكان السالفيون تحت ضغط     على المذهب االرذوكسي الي   ) م978-1015(

دائم من البيزنطيين ولم تحتفظ أية مملكة سالفية باستغاللها عدا روسيا وبولنـدا             
  .على الرغم من أن الممالك األخرى احتفظت بلغتها وتقاليدها
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Íãbm@òÛýZ@ @

واحدة من أعظم السالالت الصينية التي بسطت حكمها مـن عاصـمتها              
ولعلها كانت تحكم في ) م906-618( آسيا الوسطى  آن على قسم كبير من-جانغ

م اكثر األمم أهميـة فـي       755 في   –شان  -لو-السنوات التي سبقت عصيان آن    
  .العالم

آن على المسكوكات اليابانية والـساسانية ويظهـر   - فقد عثر في جانغ   
لـوح محفور الذي تُمنح بموجبه أرض إلى النصارى من النساطرة، دليالً على            

ت مع أقطار قصية، وباإلضافة إلى القصور والمعابد فـإن التنقيبـات            االتصاال
وتقع القبور اإلمبراطوريـة خـارج    . الكبيرة التي تعود لهذه الفترة تخص القبور      

آن، وهناك عدد قليل من القبور المهمـة        -المدينة العصرية سيان في موقع جانغ     
ة دفن المواد الثمينة فقد منعت القوانين اإلمبراطوري . yang  -Lo - يانغ -في لو 

على  أي نطاق ذي شأن ولهذا فان أغلب المكتشفات المهمة تتألف من مجـاميع               
  .من التماثيل الطينية وآنية مزخرفة بطبقة رصاصية زجاجية ذات ثالث ألوان

åu@éÛýZ@ @

أسستها قبائل جورجن التي كان أفرادها       ) م1234-1115(ساللة صينية     
وقد اكتسحت هذه  ) م1125-916(نانيين أو ساللة لياو     في السابق اتباعا لدى الخي    

 مجبـرة   1126فنغ فـي    -القبائل أغلب شمال الصين واحتلت سنغ عاصمة كاي       
 جاو ، وقد تبنت سـاللة جـن         –الصينيين على نقل عاصمتهم جنوباً إلى هانغ        

نظـام اإلدارة والثقافة الصينية واستمرت في صناعة أنواع عديدة من الخـزف            
  .ع هذه الفترة التي قد نقبت حتى اآلن عبارة عن قبوروأهم مواق
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Íä÷u@òÛýZ@ @

وإن كانت فـي الحقيقـة      ) 1911-1644(آخر أسرة حاكمة في الصين      
مانجو في األصل ولم تكتشف إال القليل من مواقع هذه الفترة عدا بعض القبـور               

لخـزف وبصورة عامة فإن اللقى من قبور كهذه اليشب وا. المشيدة تشييداً محكما
والنسيج أقل جودة من تلك التي بقيت فوق األرض طالما أنها كانت من فتـرات                
اإلنتاج الصناعي والتصدير إلى أوروبا والمناطق األخرى من العالم على نطاق           

  .واسع وتعود أغلب البنايات الباقية في الصين إلى هذه الفترة
ìu@òÛýZ@ @

ادة على تقسيم حكمهـم     وهم خلفاء ساللة شانغ في الصين وقد جرت الع        
وجو ) م.ق771-1027( جو الغربية    –إلى قسمين   ) م. ق 221-1027(الطويل  
وسميت كذلك نسبة إلى المواقع المختلفة لعواصـم        )  م. ق 221-770(الشرقية  
وليس هناك دليل آثاري نهائي يوثق حياة الجو قبل دحرهم لشانغ فـي             . الفترتين
باختصار في الكتابات علـى عظـام       م على الرغم من أنهم  يذكرون        . ق 1027
  وقد أنشئت عاصمتهم األولى قرب سيان وتـم كـشف            Oraclebonesالكهانة  

 –بعض المواقع في المنطقة ولكن ال يفوق أي واحد منها مدن  شـانغ فـي آن                  
وقد قسم باقي مملكة  جو إلى إمـارات إقطاعيـة           . غرابة  .  جو - أوجنغ -يانغ

 مـن اآلنيـة البرونزيـة الـشعائرية         وتغطي النقـوش الكتابيـة علـى كثيـر        
RITUALVESSELSالمكتشفة للتفاصيل الخاصة بهذه التوابع السياسية  .  

وعلى الرغم من أن األراضي التي كانت تحت النفوذ الصيني توسـعت            
مع تطوير الزراعة أوالً ثم الطرق والمدن والتجارة في المناطق الجديدة ثانياً فإن          

القرن الثامن قبل الميالد تحت الضغط القادم من        سلطة ملك جو بدأت تضعف في       
البدو في الخارج واإلمارات المستقلة من الداخل وقد اقتسمت الـدول المـستقلة             
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الصين فيما بينها في خالل الجزء الثاني لساللة جو الشرقية وقد تم الكشف عـن              
  .مدن وقبور من هذه الفترة

أسلوب الحرب فاختفـاء  وكان من بين األمور المهمة كذلك التغيرات في   
 مدون في مواد    crossbow  وإدخال السيف والقوس والنشاب       Chariotالعربة  

لدفن لتلك الفترة وكان من األمور المهمة كذلك الزيادة  فـي عـدد المحـاربين                
  .وكانت أرقام الخسائر تبلغ أحياناً مئات اآلالف

Íãì@òÛýZ@ @

عد االنقسامات التـي    توحيد الصين ب  ) 1279-960(أعادت ساللة سونغ      
حدثت في القرن العاشر عقب انهيار ساللة تانغ وكانت هذه الساللة مهددة دائمـاً      
من قبل قبائل بدوية، أولها الجورجيون التي حملت لقب ساللة جن، ومـن ثـم               
المغول الذين حكموا الصين باسم سـاللة يـان وعنـدما طـرد الجورجيـون               

 نقلوا بالطهم الى هـانغ      1126فنغ في   السـونغيين من عاصمتهم الشمالية كاي      
جو في الجنوب وكانت هذه الفترة فترة إنجاز أدبي وفني عظيم وال تزال  بعض               
األبنية قائمة جرى تنقيبها وقد برهنت التنقيبات التي أجريت  ألسس البـاغودات             

  .مصدراً مثمراً للبرونزيات البوذية المؤرخة تاريخاً دقيقاً)المعابد الصينية(

 القبور التي تنسب إلى األسرة اإلمبراطورية أن أسـلوب تـشييد            وتظهر
. األبنية التذكارية لساللة تانغ استمر على األقل  حتى الفترة األولى لساللة سونغ            

وكشفت التنقيبات التي أجريت في قبور أقل شأناً تغيرات إقليمية يضمنها وضـع             
ح البحث في عدد مـن      الجرار حول التابوت في الجنوب إضافة إلى ذلك فقد أتا         

مواقع االكوار الدليل على أن الكثير من أنواع الخزف كانت تصنع فـي عهـد               
  .سالله سونغ



  331

ðì@òÛý@@Z@ @

التي أعادت توحيد الصين بعد فترة عدة       ) م618– 589(األسرة الحاكمة     
آن وهكذا تم إرساء    –قرون من االنقسام وخلو العرش وأقامت العاصمة في جانغ          

اللة شانغ التي أعقبت ساللة سوي وامتدت الهيمنة الـصينية إلـى            دعائم حكم س  
وسط آسيا ويتضح االتصال مع غربي آسيا من خالل تأثير المواضيع السوسيانية       
في النسيج والرسوم البوذية وقد عثر على عدد من قبور الحجرات المهمة التـي              

  .جهزت بتماثيل قبور خزفية
òàîÄÈÛa@ýî@òÛýZ@ @

) م935-668(د لشبه جزيرة كوريا تحت حكـم واحـد          وهي أول توحي    
وازدهرت في عهدها البوذية وتضم البقايا من العصر البوذي معابد بوذية وقـد             
تناقص في الوقت نفسه حجم المدافن في رواب كبيرة إلى قبـور صـغيرة ذات               
حجرات  صخرية مربعة أو جرار تحتوي على الرماد على الطريقـة البوذيـة              

نغ في الصين تأثير كبير عليها فقد اقتبس مثالً مخطط العاصـمة          وكان لساللة شا  
  . آن عاصمة ساللة شانغ- جو من تصميم جانغ-كيونغ

Íãb’@òÛýZ@ @

ويؤيد الـدليل   ) م.ق1027-1600نحو  (البيت الحاكم األقدم في الصين      
االثاري أن السجالت التاريخية الكتابية المتأخرة تعود لهذه الساللة وهناك ذكـر            

لة اقدم هي هسيا في هذه النصوص بيد انه ال يمكن ربطها بأي من اآلثـار                لسال
وتعد شانغ الساللة األولى التي تصل إلينا عن طريق سجالت          . المنقبة حتى اآلن  

مكتوبة، وعلى الخصوص في هيئة نقوش على عظام الكهانة واألواني الطقـسية          
التي . خرها بين البرونزية وتصف النصوص احتالل عواصم عديدة في تعاقب آ        

وقـد مكنـت مخلفـات عظـام      . يانغ–تعد دون جدل أكبر المدن المنقبة في آن         
الكهانـة المنقوشة التي عثر عليها هنا من تحديد المدينة وأيدت بشكل ال يقبـل              
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الشك قائمة ملوك شانغ المذكورة في النصوص ولقد تم تنقيب موقعين آخرين من             
لي تو ومن غيـر     - جو، وآره  - وهي جنغ  يانغ–مواقع شانغ يسبق تاريخهما آن      

الممكن تحديد أي واحد من هذه الموقعين كعاصمة على الرغم من الوضوح في             
  . تو هو األقدم-لي–عالقة التسلسل الزمني التي تربطهما إذ أن موقع آره 

وفي اإلمكان تتبع تطور عمليات صب البرونز في شانغ منـذ المرحلـة     
- تـو  - لي -ة واألواني الطقسية االبتدائية في آره     األولى ألشكال األسلحة المبكر   

. إلى االزدهار الكامل لصب المعدن في فترة شانغ المتأخرة من هذين المـوقعين            
ومع ذلك فإن صب البرونز لم يكن مقتصراً على هذه المنطقة في شمال الصين               
التي كانت مركز سلطة شانغ فقد تم الكشف عن قطـع برونزيـة مهمـة فـي                 

وهذا يدل على أنه كانت هناك مراكـز        . مقاطعتي  هيوبي وآنهيو   الجنـوب في   
أخرى لصب البرونز وأن سيطرة شانغ لم تكن على اإلطالق مطلقة كما تلمـح              
إلى ذلك النصوص المتأخرة ومع ذلك فالبد أن سلطة الشانغيين كانـت عظيمـة              

لـة  ألنهم كانوا مسيطرين على قوة عاملة كافية لتشييد مدن محكمة ومقـابر هائ            
عثرت عليها التنقيبات األثرية وكانت قوتهم العـسكرية تعتمـد علـى الجنـود              
المسلحين بالبلطات ذات المديات الحادة والنبال حيث أن السيف لم يعـرف فـي              
الصين حتى عهد  ساللة جاو المتأخرة ومع ذلـك فقـد اسـتخدمت الخنـاجر                

حضارة كاراسوك والسكاكين الصغيرة وهذا ما يدل على وجود عالقة بين شانغ و
لجنوب سيبريا ويوحي إدخال العجلة في فترة شانغ المتأخرة أيضاً بوجود أواصر   

  .مع جنوب روسيا وربما القوقاز
ìíŠì×@òÛýZ@ @

مهددة بقبائل بدوية حكمت ) م1139-918(كانت كوريا طوال هذه الفترة   
  وسـاللة  -chindynasty وساللة جين    liaodynasty -الصين مثل ساللة لياو   

 وفي نكبتهم هذه اعتنق الكوريون البوذية وبنـوا معابد – yuan dynastyيوان 
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شمال سيؤول وتستمد هذه    ) كم72(ميالً  45عديدة بالقرب من العاصمة كايسونغ      
يـوال  ) فخـار (الفترة افضل شهرة لها من المواد الفـاخرة المستنـسخة علـى             

yuehware       ي ويوسات فـي     الصيني المصنوع في كانجن أقصى الجنوب الغرب
الساحل الغربي وقد تم كشف ودراسة الكور التي من المعروف أنها كانت تبنـى              

  .على سفوح التالل
ëbîÛ@òÛýZ@ @

في الصين قبائل الخيتان التي احتلت      ) م1125-916(أسست ساللة لياو        
منشوريا وأجزاء من منغوليا و بانهيار ساللة شانغ اكتسحت جزءاً من الـصين             

ظم والممارسات الصينية وقد عثر على حجرات قبـور متقنـة           وثبتت بعض الن  
ويعد نظام الركائز الخاصة لدعم السقوف المبلطـة  . الصنع على الطراز الصيني  

بالقرميد من التفاصيل المعمارية المشوقة، ويستمر التقليد الصيني المتمثـل فـي            
  .راألواني الخزفية المزججة بالرصاص في الفخار المكتشف في هذه القبو

æbç@òÛýZ@ @

على الصين الموحـدة    ) م220 -م.ق206(بسطت ساللة هان سيطرتها       
بعد انهيار حكم ساللة جانغ القصير وتنقسم الساللة إلى فترتين رئيستين وذلـك             

) م8–م .ق206(هان الغربية ) م23-8(الغتصاب وانغ منغ العرش لفترة قصيرة 
أو عاصمتها لوريانغ ) م220-25(آن وهان الشرقية –التي كانت عاصمتها جانغ    

ولقد تم التحري في منطقتي هاتين المدينتين وأجريت فيها تنقيبات جزئية ولقـد             
 ني وهو من أباطرتهم المبكرين  للدخول فـي          -استدرج الصينيون في حكم وو    

نو وبهذه الطريقة احتلوا معظم     -حروب مع البدو على حدودهم وال سيما هسيونغ       
  .آسيا الوسطى
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 الصادرات الـصينية بـضمنها األنـسجة والبرونزيـات          وقد عثر على  
أوالً على طول طريق الحرير ولقاء –المزخرفة الشبيهة بتلك الموجودة  في نوان 

الكميات الكبيرة من الحرير الذي كانت الصين تصدره والذي وصل إلى العـالم             
الروماني فقد استوردت الخيول من مناطق مثل فوغانة في غرب آسيا وقد عثر             

 Shaft Tombلى الكثير من القبور العائدة لهذه الفترة وسادت القبور النفقيـة  ع
 إال أن قبـور الحجـرات       - وانغ تـوي   -في بداية الساللة كما هو الحال في ما       

Chamberedtomb             ظهرت في حوالي الفترة كما هو الحال في مـان شـانع 
االزدهـار  وانتشر على مساحة شاسعة في النصف الثاني من الساللة ويـنعكس            

العظيم الذي شهدته فترة هان المبكرة في البضائع الجنائزية الرائعة التي ضمت            
  . والبرونزيات واألنسجة والخزفياتJadeقطعاً من الجيد 

لكن بحلول فترة هان الشرقية بلغت األزمة االقتصادية في الصين حـداً              
وأخـذت األوانـي    قام معه األباطرة بإصدار المراسيم لمنح دفن المواد الثمينـة           

الفخارية التي غالباً مازججت بالرصاص تحتل مكان المواد الثمينة فـي القبـور          
وتعد نماذج تشمل أبنية وأشخاصاً من أكثر القطع الممتعة أهمية وبعكـس هـذا              

   التـي  Ritual Vesselsاالنشغال بالحياة اليومية بدالً من األبنية الـشعائرية  
ولة التي بدأت تأخـذ مكانتهـا بالتـدريج تقودهـا           كانت تدفن سابقاً علمانية الد    

  .بيروقراطية مدنية
Íäß@òÛýZ� �

التـي  ) م1644-1368(واحدة من أكبر السالالت المتأخرة في الصين          
أعطيت ساللة يوان المغولية وتشتهر قبل كل شيء  بالرسم وفنـون الزخرفـة              

فات فـي  والصبغ والمخترعات والنسيج ومن أهم المكتشPorcelian  والخزف 
في موقع قبور منغ علـى      ) م1620-1573(هذه الفترة قبر اإلمبراطور وان لي       
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مقربة من بكين وقد أتم سبراغوار هذا القبر فقط من مجموع القبور حيث كشفت              
  . عن مجموع هائلة من الحجرات تحت األرض المشيدة بصورة متينة

رات وكانت معظم الحاجات داخل القبر في حالة جيدة يـضمنها مجـوه           
ومنسوجات رائعة ومواد خزفية وأخرى مصنوعة من الجيد  وقد صممت بكـين     

إال أن الكثير   ) م1423-1404(على هيئتها الحالية في عهد اإلمبراطور يونغ لي         
  .من األبنية الحالية تمت صيانتها في عهد ساللة شيانغ

æbí@òÛýZ@ @

لـصين  عنـد احـتاللهم ل    ) م1368 -1280(أقام المغول هذه الساللة         
وقد أدت التنقيبات التـي أجريـت مـؤخراً إلـى           . وأسسوا عاصمتهم في بكين   

استكشاف األسوار واألبنية التابعة لهذه الفترة وتم تنقيب قبور تعود إلى سـاللة             
  . يان حيث عثر على مخبأ بصورة عرضية يحتوى على خزف أخضر وأبيض

ïí@òÛýZ@ @

اصـمتها فـي     وأقامـت ع   1900-1392حكمت ساللة يي كوريا من        
 وقد نبذت البوذية لصالح الكونفو شيوسيه الجديـدة وكانـت           1394سيئوول في   

الخزفيات على الرغم من إنتاجها الواسع أقل صقالً من خزفيات سالله كوريـو             
KORYO DYNASTY   مـصنعاً لـصناعة   136  وكان هناك أكثـر مـن 

 ويوسـان    الخـزف ومن هذا المجموع لم يتم التحري إال في مواقع كيرونغسان          
وكوانكجو وشكلت دائرة خاصة كانت تسمى شانغ وان، الدارة صناعة األوانـي            

  .الخزفية للبالط واالستخدامات االحتفالية
æìînÜÛaZ@ @

أحد الشعوب البربرية الكبيرة في العالم القديم، ويذكر كتـاب اإلغريـق              
ـ              رون والرومان أن هذا الشعب سكن إلى الشمال من دول البحر المتوسط في الق
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م لكن ليس   . ق 500األخيرة قبل الميالد وقد برهن على وجودهم أوالً في حوالي           
هناك شك في أنهم قد كانوا موجودين قبل ذلك وشأنهم شأن السومريين والسكثيين 
فإن السلتيين األوائل لم يكونوا شعباً بالمفهوم السياسي الحديث إذ لم يشكلوا فـي              

  .دة موحده سياسياً أبداًوقت من األوقات أمة أو مجموعة واح

وقد ميزهم عن الشعوب عوامل ثالثـة لغـتهم ومعتقـداتهم ومـن ثـم       
حضارتهم المادية إلى حد أقل وتعود لغتهم إلى عائلة اللغـات الهنـد وأوربيـة               
تفرعت إلى فرعين في وقت مبكر لعله في األلف الثاني بل حتى األلف الثالـث               

لغات ويلز وإيرلنـدا  Q.P   يهما السلتية م ويمثل هذان الفرعان اللذان يشار إل.ق
الغالية على التوالي وكان الفرعان في أغلب الظن ال يزاالن مفهـومين ألغلـب              

  .السلتيين

 ويبدو أن المواطن األصلية للسلتين  قد كانت في البرالـرئيس الغربـي    
واألوسط من أوروبا في فرنسا وألمانيا وبوهيميا والنمسا وسويـسرا وبحلـول            

م كانوا قد استوطنوا كذلك أجزاء كبيرة مـن إيبيريـا           .األلف األول ق  منتصف  
وبريطانيا وإيرلندا واألراضي المنخفضة جنوب دلتـا نهـر         )إسبانيا والبرتغال (

م .وفي القرن الرابع وأوائل القـرن الثالـث ق        . الراين وإيطاليا  شمال نهر البو     
) م. ق385مـاني   وسـلبوا رو  (انتشروا جنوباً وشرقاً إلـى إيطاليـا الوسـطى          

  .ويوغسالفيا وبالد الدانوب

م وعبر عدد كبيـر     . ق 279وتقدموا إلى عمق اليونان لينهبوا دلغي في        
م واستوطنوا بعـد جيلـين      . ق 278منهم مضيق البسفور إلى آسيا الصغرى في        

حول أنقرة الحالية ليصجوا الشعب الذي يعرف في العهد الجديد بالفالحين ثم فقد             
يما بعد هويتهم العرفية من خالل الـذوبان فـي اإلمبراطوريـة          أغلب السلتيين ف  

الرومانية  أو عن طريق اكتساحهم خالل توسع الشعوب الجرمانية األولى باتجاه            
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أما أولئك الذين  فـي أسـكتلندا     . الجنوب في القرون األولى للميالد وقبل الميالد      
 أسالف االسكتلنديين   وإيرلندا فقد عاشوا خارج اإلمبراطورية الرومانية ليصبحوا      

أما سكان ويلز الذين قلما تأثروا بالرومان فقد تطورا فيما بعد إلى            . واأليرلنديين
ممالك ويلز األولى للفترة ما بعد الرومانية والسكان الحالين لبريتاني  ذو أروقة             

كان أسالفهم قد هاجروا هناك من كرونـول وويلـز فـي القـرنين               . بريطانية
  .للميالدالخـامس والسابع 

وقد شهد التركيب السياسي للمجتمع الـسلتي تغيـرات عميقـة خـالل             
م ويعود السبب الرئيس في ذلك إلى التطـورات التـي     .مجـرى االلف األول ق   

م قد بات قائماً على     .حدثت في البحر المتوسط وكان حتى نهاية القرن الخامس ق         
لـى بعـض الـسلع      السيطرة  على المواد الخام الرئيسة للصناعة الواسـعة وع         
مثـل هالـستاد ودور     (النفيسـة مثل الملح الذي كان يعدن في كثير من المواقع           

، وكذلك  )الملح( بالسلتيه   HALLونفي كلمة   ) نبرغ في النمسا وهالي في ألمانيا     
على التجارة على الطرق البعيدة وتطورت في كثير من أجزاء البـر الـرئيس              

م مثل  .الل القرنين السادس والخامس ق    ألوروبا مراكز كبيرة من المشيخيات  خ      
 وما كديلنبرغ في جنوب شرقي ألمانيـا ومونـت          heuneburgاسبرغ وهنبرغ   

  .السوا في بركندي

 barrowsوكان رؤساؤهم يدفنون في أبهة عظيمة في روابي ضـخمة  

قريباً من هذه المستوطنات وغالباً مع بضائع نفيسة جداً مستوردة من عالم البحر             
قد احتوى مدفن فيكس قرب مونت السوا على أكبر وأحـسن إنـاء             المتوسط  و  

) لمزج الخمر بالماء  (مـن البرونز اإلغريقي اكتشف حتى اآلن رباطيه برونزية         
 كغم ومع انحطـاط     208.6وتزن    )  م1.64(انج  4 ½ أقدام و      5يبلغ ارتفاعها   

ـ              رن التجارة على الطرق البعيدة مع حضارات البحر المتوسط عنـد نهايـة الق
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م فإنه سرعان ما انتهت هذه المشيخات وتلتها فتـرة مـن التمـزق              .الخامس ق 
والحرب الضروس التي انتشر فيها السلتيون جنوباً وباتجاه الشرق إلى إيطاليـا            

وعلى أية حال فقد تم عنـد نهايـة         . الوسطى وبعيداً إلى مشارق آسيا الصغرى     
ـ        .القرن الثاني ق   ي كثيـر مـن المنـاطق       م  إقامة استيطان أعظم مرة أخرى ف

فنشـأت   مناطق قبلية كبيرة وممالك وحتى دويالت فـي فرنـسا وسويـسرا               
وتطور كثير من المستوطنات الحـصينة   . وجنوب ألمانيا وجنوب شرقي إنكلترا      

ومستوطنات جديدة كبيرة في مواقع أكثر انخفاضـاً إلـى مراكـز            . على التالل 
راً لضرب العملة وقـد اسـتمرت       صناعية وتجارية كبيرة وغالباً ما تضمنت دو      

عملية التحدث هذه بال انقطاع حتى يومنا هذا في كثير من المناطق من ضـمنها               
بيراكت القديمة ، سليلية وأكبر مدينة من مـدن         (جنيف سويسرا ومونت بوفراي     

  . كامبولودونم القديمة عرش للملك كيونوبلن(وكوشستر ) الغال الرومانية أوثون

ن في العالم القديم  لمهارتهم فـي الحـرب وكـانوا            وقد اشتهر السلتيو  
  .يعمدون بعد المعركة إلى قطع رؤوس أعدائهم وحملها لتكون تذكارا

وهناك أيضاً دليل آثاري على أنهم قاموا في بعض المناطق بنبش القبور            
وكان هناك في الغال وبريطانيا مجموعة منفردة مـن الرجـال           . وسلب الجماجم 

ين كانوا القادة الرئيسين للمجتمع السلتي وقد بـالغ قيـصر           وهم الدروديون الذ  –
caesar        في نفوذهم ألغراض الدعاية في حروية ضد الغاليين والبربيتانيين وكان 

للسلتيين كثير من اآللهة التي أصبحت تحت الحكم الروماني جزءاً من اليانتيون            
ـ      ) الهيكل المكرس لجميع اآللهة   ( و خـاص ألن    وكانت آلهة الماء تبجل على نح

السلتيين صنعوا عدداً كبيراً من األشياء  الجميلـة فـي اآلبـار والمـستنقعات               
وكذلك فـي  ) التي ثم إلقاء الضوء عليها في الوقت الحاضر(والبحيرات واألنهار  

وقد تم نهب أحد هذه األكوام من المعادن النفـسية  . البساتين المقدسة في الغابات   
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ثميناً كان له األثر الكبير في فك خزائن روما وهو من قبل الرومان ومنحهم كنزاً 
aurumtolosanmm  الشهير في طوالنس toulanse.  

وكان هناك على البر الرئيس ألوربا عدد كبير من السياجات المربعـة            
التي أقيمت حولها السدود استخدمت للمهرجانات الدينية بل حتى التضحية بالبشر           

  . نطاق واسعالتي كانت هي األخرى تمارس على 

م بتطوير األساليب األولى للفـن      .وقد قام السلتيون منذ القرن الخامس ق      
الزخرفي التجريدي المعقد في أوروبا تحت تأثير الحـافز المتعاقـب لألسـاليب            
الرفيعة اإلغريقية واالتروسكانية والرومانية الخاصة بالزخرفة التي تستند إلـى          

ا كذلك على األساليب الحيوانية  للـسكثيين    أزهار ونباتات إقليم معين وقد اعتمدو     
  .والفرس

م ومـا قبـل     .وكذلك على التقاليد المحلية الخاصة بهم للقرن السادس ق        
والتي بانت منها رسوم الطيور، و المواضيع الزخرفية المفـضلة وكانـت            . ذلك

 -األوجه البشرية والحيوانية تتشابك مع مواضيع نباتية أو مجـردة، وأدى هـذا            
 إلى تطور الزخرفة الغامضة على وجه خاص        -م فصاعداً .قرن الثالث ق  ومنذ ال 

والتي كان من الممكن أن تقرأ  إما نمطاً بحتاً وإما أوجها للحيوانات وإما أوجها                
وكانت هذه السمة من الفن السلتي متطورة بوجه خـاص فـي األعمـال              . آدميه

  .د والقرون األولى للميالدالزخرفية للجزر البريطانية في القرن األول قبل الميال
æìîÏìÜÛaZ@ @

أحد قادة اإلسكندر ) م. ق280 -356(سموا بالسلوفيين نسبة إلى سلوفس 
) م. ق312الكبير الذي أسس اإلمبراطورية السلوفية بعد وفاه قائده إحتل بابل في       

ويبدأ تقويم العهد السلوفي من هذا التاريخ وامتدت إمبراطورية سلوفس من آسيا            
 وبالد وادي الرافدين إلى أفغانستان وكانت عاصمتها في سلوفية علـى            الصغرى
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نهر دجلة وقد أسست الكثير من المدن الجديدة و سمي الكثير من المدن  الجديدة               
 إنطاكية أو افاميا حيث سكنها المحاربون اليونانيون وأدى هذا إلى           -بإسم سلوفية 

  .نماذج بين الحضارات الهلنستية والشرقية

 المقاطعات الشرقية عن اإلمبراطورية بالتدريج ، ويؤشر احتالل انفصلت
م بداية تدهورهم وبعيد انطيوفس السابع أمجـاد        . ق 141الغرتيين لعاصمتهم في    

السلوفيين لبعض الوقت ألن اإلمبراطورية تحطمت أخيـراً تاركـة الغـرتيين             
  .يسيطرون على األقاليم شرق نهر الفرات والرومانيين غربه

L@sî�@xŠìu@I1840@ M@1876ZH@ @

كان جورج سميث، وهو في الرابعة عشرة من عمـره صـبي نحـات              
وكان ) المملكة اآلشورية (فـرض على نفسه لشراء كتب االكتشافات الجديدة في         

يقضي كل إجازة مملكته  وأوقات الطعام لدراسة اآلثار القديمة  فـي المتحـف               
ت إلـى تعيينـه بوظيفـة       وفراسته في معرفة النصوص أد    . البريطاني في لندن  

 وفيه قام بإعداد نصوص آشورية للنشر تحـت         -مساعد في قسم اآلثار الشرقية    
  .إشراف رولنسون

وقد كتب سميث في أوقات فراغه أول كتـاب مفـصل عـن التـاريخ               
اآلشوري آلشور باني بال وعمل قائمة بالعالقات كما فك أيضاً بعـض كتابـات            

اكتشافه لقصة آشورية عن الطوفان أمام       قرا بحثاً عن     1872قبرصية وفي عام    
جمهور ممتاز فآثار اهتماماً بالغاً وضجة ثورية مطالبة باستئناف الحفـائر فـي             

 وبعد أسبوع ساعده الحظ     1873 آذار   2نينوى وقد وصـل سميث الموصل يوم       
  .في الكشف عن جذاذه مدون عليها سبعة عشر سطراً مفقودة من قصة الطوفان

 عثر على بضع مئـات أخـرى مـن          1874 عام   وفي رحلة أخرى في   
األلواح المسمارية وقد شجع هذا المشرفين على المتحف على إرسـال سـميث             
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مـرة ثالثة ولكنه كان في هذه المرة غير معد إعدادا كافياً نظراً لطبيعته غيـر               
العلمية وجهله باللغة العربية وعادات العرب وقد وصل إلى الموصل فـي عـام             

داً للقيام بأية حفائر ولكنه صـمم دون تعقـل علـى اختـراق               متأخراً ج  1876
 36الصحراء في أثناء النهار فوهن جداً وحمل إلى حلب حيث تـوفي وعمـره               

  .سنة
‡äÛaZ@ @

ليس ثمة إال القليل عن األحداث األثرية التي بلغت درجة التمثيل الروائي         
لتي وجدت فيها   الذي  بلغه الكشف عن مدينة السند في الهند وحتى في الحاالت ا            

كان المنقبون بصفة عامة يبحثون عن شيء كـانوا يمتلكـون           . أعظم الكشوفات 
فعـالً مفتاحه والدليل على وجوده  فبظهور حضارة هارابا ظهرت في الواقـع             
مدينة كاملة لم تكن متوقعة إطالقاً ونتيجة للبحث لسنوات وجد أن هؤالء النـاس              

 قد بسطوا سلطاتهم    -سم أحد مواقعهم  الهامة    المعروفين اليوم بالهارابيون تبعاً ال    
على كل السند ألف وعلى كثير من البغجاب وجنوباً في جوجيرات علـى مـدى       

وال شك ان االستيالء على كل هذه المنطقة كان عمالً عظيماً وكان معروفا             . ميل
  كنينجهام أن اختاماً غريبة عليها كتابة غير معروفة قـد          -منذ ايام السير الكساند   

ظهرت على التالل عند هارابا في إقليم مونتجومري غير أنه لم يتضح أن هـذه               
المنطقة حوت مخلفات شعب أقدم من أي مدينة هندية معروفة بمئات من السنين             

 D.Rوعثر بانرجي . 1921 حفائر عام Dr. .sanniإال بعد أن أجرى بها ساني 

banerji   فـي إقلـيم الركانـا       دارو   - على آثار مماثلة في موهنجو     1922 عام
  .بالسند

وعلى الرغم من أنه جرت تنقيبات واسعة في المواقع الرئيسة في هارابا            
وموهنجو دارو، كما أجريت مجسات في أماكن أخرى  كثيرة إال أن أصول هذه              

إنـه لمـن    (وكما قال سـيرمورتيمر هـويلر       . الحضارة ال يزال غير معروف    
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ءت إلى الـسند مـن أرض النهـرين        الصـواب أن نثبت أن فكرة المدينة قد جا       
وفي الحقيقة بالرغم من وجود اختالفات كثيرة في التفاصـيل          ) العراق(التوأمين  

  .إال أنه من الصعب أن نقترح أي بديل معقول

وطبقاً لما هو موجود من دالئل  يبدو أن الرأي  القائل بأن المؤسـسين               
مدينة عـن طريـق      دارو قد جلبوا المعلومات عن عناصر ال       -لحضارة موهنجو 

وقد اكتشف حديثاً مستقر سـكني      . البحر ورأى يتفق مع الحقائق المعروفة عنها      
 والية خيربور في السند حيث وجـد أن هـذه   kot djiiصغير في كوت دبجي 

المستعمرة السكنية الهارابية قد أقيمت  فوق بلدة صغيرة دمرها الحريـق ومـن              
 نشأت في نفـس وقـت الحـضارة         المحتمل أنها كانت تسكن هذه البلدة جماعة      

 دارور  -الهارابية وكانت على ما يرجح تسطو على المواصالت بين موهنجـو          
هارابا ولذلك كان البد من إزالتها والتخلص منها، على أنـه يمكـن القـول أن                
العناصر المختلفة التي تتألف منها مجمل المدينة السندية في مطلع عهدها لم تكن             

ولى،  بل أنه يمكن أن تبين أنها تكونت خالل الثالثمائـة            موجودة منذ البداية األ   
  .سنة األولى من وجودها ويمكن أن تسمى هذه المرحلة بفترة التكوين

وأبرز إنجازات الهارابيين تتمثل في البناء وتخطيط المدن ومنـذ أقـدم            
على نطاق ) الطوب المحروق(العصور يبدو أن هؤالء الناس قد استخدموا اآلجر   

معروفاً في أي مكان آخر بين المعاصرين لهم ومن المعروف أن المدى            لم يكن   
م وأن العصر الثاني أو العظيم      . ق 1500 -2500لهذه الحضارة امتد من حوالي      

 إلـى  2350في هذا المدى يعاصر تقريباً العصر الرجوني في العراق ويمتد من           
عها بتنظيم إداري   م وكل المدن والبلدان الهارابية تظهر دالئل على تمت        . ق 2100

كان يقضي بأن تتبع المباني تخطيطياً معيناً وأن تراعى فيها الصحة الوقائية . جيد
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للشعب وذلك بعمل نظام للصرف أرقى بكثير من أي نظام وجد فـي أي مكـان            
  .آخر في ذلك الحين

م بنيت قلعة في موهنجو دارو كانت تضم شـونة          .ق2300وفي حوالي   
 بعض إنشاءات دينية ومساكن ومبان إداريـة للطبقـة          كبيرة للغالل وربما أيضاً   

الحاكمة وبعد ذلك بوقت قصير أقيمت قلعة مماثلة في هارابا على موقـع كـان               
يسكنه من قبل مزارعون يعملون باألرض وربما كانت هذه القلعة أقـدم إنـشاء              
هارابي تكونت حوله مدينة جديدة وبالرغم من كل هذه التحصينات فإنه ال يبـدو              

 الهارابيين كانوا شعباً حربياً باسال، ولو أنه كان والشك مستعداً ألن يحـارب              أن
للذود عن مصالحه الخاصة وتألفت معداتهم من الرمـاح، األقـواس، الـسهام،             

وبمقارنة هذه بالمعدات المماثلة والمعاصرة لها في       . الفؤوس والمقاليع والخناجر  
ين أسـلحتهم فـي أي وقـت أي         غرب آسيا فانه يمكن الحكم بأنه لم يكن من ب         

  .سـالح قوى بصفة خاصة

واألساس الذي اعتمد عليه اقتصاد مدينة وادي السند كان زراعياً ويبدو           
 دارو ومن   -من اتساع شؤون المحاصيل الزراعية في كل من هارابا وموهنجو         

طرق الحمالين التي وجدت بالقرب من أوالهما أن الحبوب وربما القطن أيـضاً             
وان وجود أختام عليها كتابـة      . معظم الزائد من المحاصيل للتصدير    كانت تؤلف   

هارابية في بعض المواقع في سومر القديمة لدليل على قيام عالقـات تجاريـة              
بيـن المدن السومرية ووادي السند، والبد من أن طرق النقل في كل من البـر               

ات من التراكوتا   والبحر كانت منظمة تنظيماً جيداً، ويتبين  من وجود نماذج لعرب          
والبرونزي في مواقع هارابا، ومن وجود طرق للعربات فعالً فـي هارابـا، أن              
العربة التي استخدموها كانت تشبه في شكلها ومحورها  العربة المستعملة فـي             
السند في الوقت الحالي ووجد على أحد األختام رسم يمثل قاربا مـن القـوارب               
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رفتهم بفن بناء السفن الصغيرة لتكون سهلة     النهرية على ما يظن، ما يدل على مع       
  .االستعمال

ومن األشياء التي عثر عليها في منازلهم نجد أن األختام هي دون شـك              
أكثرها انتماء إلى الحضارة الهارابية وهي مربعة الشكل وكان يصنع نبشر قطعة            
صغيرة من االستيانيت وصقلها ثم نقش صورة وسطر من الكتابة على سـطحها             

ومن الحيوانات التي نقشت علـى      . ها بمادة قلوية وحرقها لتزجيج السطح     وطالئ
 الثور البري المعروف باألرخص والفيل والجاموس والنمر، كمـا          –هذه األختام   

نقشت عليها أحياناً مناظر يمكن اعتبارها دينية، ومن مئات األختام لم توجـد إال              
ين مختلفين ولهذا فإنه من حالتان أو ثالث حاالت تكرر فيها نفس النص على ختم

. المرجح أن هذه األختام كانت من المقتنيات الشخصية التي تخص صاحبها فقط           
وهناك مجموعة من لوحـات نحاسـية       . وأن الحيوانات كانت لها صفة تعويذية     

صغيرة وصفت بأنها تمائم نقش على كل منها أيضاً سطر من الكتابـة وصـور          
فمثالً كل اللوحات المنقوشة بـصورة      . بعضلحيوان لكنها كلها مرتبطة بعضها ب     

أرنب عليها نفس الكتابة ويبدو محتمالً أن هذه اللوحات كانت عالمات أو بطاقات   
  .استعملها التجار كصكوك للدفع أو مستندات لاللتزام بأداء المستحق لآلخرين

ومن الدالئل على الدرجة التي وصلوا إليها  في الحضارة، نذكر علـى             
 كتابتهم واستعمالهم لموازين ومقاييس عيارية، وموازينهم على شكل         سبيل المثال 

مكعبات مصقولة من الصوان وتتبع نظاماً فريدا في نوعه فنسبة األوزان الخفيفة             
 التي تساوي خمسين الوحدة التالية لهـا        64 حتى   2،4،8،  1أي  –هي التضاعف   

، 320،640 أي   16، وبعدها التوالي في مضاعفات عـشرية للعـدد          160وهي  
 ويبلغ وزن الوحـدة     16000 وحدة أي ثمان أمثال      128000واكبر صنجة تزن    

غرام ويندر وجود األختام والموازين في المناسيب السفلية حتى  0.857األساسية    
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ويـشك فـي  أن      . إذا تم إسقاط من الحساب المسافة القليلة التي تم الكشف عنها          
أن الموازين اسـتعملت بعـد هـذا        م ويبدو   . ق 2550األختام قد استعملت  قبل      

ويبدو انه وضـع    . التاريخ بحوالي قرن تقريباً، أما الخط فال يشبه أي خط آخر          
  .جبرياً عن مجرد معرفتهم بالكتابة دون استنباطه من كتابة أخرى

وفي أقدم المدنيات يالحظ أن اآلثار الدينية هي أعظم مخلفاتهـا وأكثـر             
لهارابية لم تجد إال القليل مما يمكـن أن يقـال           جماالً وتحمالً وبقاء لكن المدن ا     

صراحة إنه ديني في طبيعته أو الغرض منه، وفي الواقـع لـوال المعلومـات               
المستقاه من نقوش األختام، لكان ما وجد قليالً للغاية، ال يسمح حتـى بإعطـاء               

ـ       . صورة  باهتة للديانة الهارابية     ا ويحتمل أن الغالبية  العظمى للتماثيل التراكوت
فتماثيـل  . الصغيرة التي وجدت بكميات وافرة كانت لغرض ديني من نوع مـا           

الذكور ذات القرون كانت دون شك تمثل آلهة بينما تماثيل اإلناث تمثل آلهـات              
والتماثيل العارية للرجال والنساء والتي تحمل على رؤوسها جسماً حلزونياً هـي       

ميس الكثيرة يغلب على الظن أن      والثيران والجوا ’ بكل تأكيد نذورات مقدمة لآلله    
ولو أن الكثير منها كان دون شك لعب أطفال مثـل . معظمها يمثل قرابين رمزية

عربات الثور النموذجية أما الحيوانات األخرى فربما كانت طواطم لجلب الحـظ            
أو لعب أطفال ومن المحتمل أن يكون الرجال الممثلون في المنحوتات الحجرية            

  .حكاماً مؤلهين

يتضح من األختام أن المعبود الرئيس كان إلهاً ذا قرنين جالـساً فـي              و
وضع اليوجا، أو محاطاً بإطار من فروع شجرة من الواضح أنها شجرة التـين              

   وهو اإلله ذو القرنين الذي يظهر في تماثيـل التراكوتـا              pipaltreeالمقدسة  
وتوجـد  . لـسهام والذي يظهر على لوحات النحاس كنبال يرمي ا       . السابقة الذكر 

على األختام أيضاً مناظر تبين تقديم ذبائح من الثيران والجواميس ووضع علف            
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وحيث أن هذا المنظر األخير متصل بمنظـر لهيكـل          . للثيران وتنطيط الثيران  
يحوي شجرة مقدسة ويضم عمود الجنازية فمن الطبيعي إنه يعادل بالمناظر لـه             

  .في ديانة كريت المينوية

ارابيين لم يبلغوا من الفن شـأناً كبيـراً ويبـدو أن اإلدارة             ويبدو أن اله  
المنظمة واألعمال التجارية كانت أبرز ميزاتهم فالمنحوتات الحجرية قليلة، وإذا          
كانت من صنع هارابي بصفة مؤكدة إال أن صناعتها غير جيدة ولهذا السبب فال              

، هما التمثـاالن    يؤيد البعض الرأي بأن التمثالين الصغيرين من الحجر الجيري        
الوحيدان من الحجر اللذان وجدا في هاربا من اإلنتاج الفني للمدينة الـسندية وال              
شك أن أبدع المنتجات الفنية لهذه المدينة هي التماثيل البرونزية الصغيرة ومنها            

 دارو اللذان ناال إعجابا بالغاً -تمثال الفتاة الراقصة وتمثال الجاموسة من موهنجو
 بعـض صـور   -وهي تتفاوت كثيراً في مستواها الفني    -على األختام   كما توجد   

  .منقوشة لحيوانات غاية في الجمال واإلبداع

على أن الهاربيين كصناع، كانوا على درجة كبيرة من الكفاءة  ال تقـل              
وفي تخطيط المدن، كانوا ممتازين كمـا       . عن كفاءة أي شعب آخر معاصر لهم      

لتي تنظم منازل من اآلجر المترابط ترابطاً جيـداً     تشهد بذلك الشوارع المنتظمة ا    
غير أنهم لم يشيدوا مبان فخمة جداً إذ ال يوجد أي مبنى يمكن أن يقـال بـصفة                  

وأهم المباني تسونة الغالل والحمام األكبر فـي        . مؤكدة أنه كان قصراً أو معبداً     
ر منفـذه   موهنجو دارو ولهذا الحمام أهمية كبرى إذ توجد به طبقة من القار غي            

للماء تكسو أرضية وجوانبه  وربما جاءت فكرة استعمال القار من العراق لكـن              
 مـن   forbesالمادة  المستعملة كما يدل على ذلك التحليل الذي أجراه فـوربس             

  .اإلسفلت المنقى من إنتاج محلي
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وكان مستوى التعدين في النحاس والبرونز متقدماً إلى حد كبير ومع أن            
وات الرقيقة مثل السكاكين وشفرات الحالقة ورؤوس الرمـاح قـد   كثيراً من األد  

صنعت من األلواح المعدنية بالقطع باألزميل والتطريق إال أن طريقة الصب  في         
كمـا اسـتخدمت    . قوالب مكشوفة قد استعملت لصنع الفؤوس المسطحة والمرايا       

تماثيـل  طريقة الصب في قوالب مقفلة مستقلة أي طريق الشمع المفقود لصنع ال           
البرونزية الصغيرة التي تحتاج إلى إتقان أكبر في تـشكيلها وشـكلت األوانـي              

  sinking  لألواني الغويطة وبطريقة التجويف     raisingالمنزلية بطريقة التكوير    
 لعمل الوصـالت  lapingلألواني المسطحة واستخدمت طريقة الوصل التراكبي     

لشكل وقد تسبب التفاعـل الكيميـائي       في القواعد وفي األكتاف الحادة الجوجئية ا      
لألدوات النحاسية في حفظ لفائف كانت هذه األدوات ملفوفة فيها ثبت أنها مـن              
قماش القطن المنسوج نسجاً تربيعياً ووجدت مع األواني النحاسـية لالسـتعمال            

  .المنزلي نصال من الظران الصواني الشك أنها كانت مستخدمة كسكاكين مطبخ

حوالي ستة أنماط رئيسة ينقسم كل منهـا إلـى عـدد        وصنع الفخار في    
قليـل من المنوعات ومنها نوع من فخار أحمر باهت محروق حرقاً جيداً مشكل             
على عجلة الفخارى كان يصنع على نطاق واسع بالجملة وكان ثمة عدد هائل من 

معظمها من صنع الفخارين لكي تستخدم فـي أغـراض          . التماثيل من التاركوتا  
بيد انه وجدت بعض قطع قليلة مـن التاركوتـا          . كأشياء ذات قيمة فنية   عامة ال   

صنعت بطريقة النحت وربما كانت من إنتاج فنان واحد أو مدرسة واحدة، تظهر             
مهارة صانعها وتبدو عليها بعض الحيوية ويوجد عدد ليس بالقليل من األوانـي             

غيـر أن   . ةالملونة عليها زخارف باللون األسود على أرضية حمراء مـصقول         
ولو أن بعض الفخار    . الرسومات التي على معظمها مزدحمة وليس لها ذوق فني        

وكذلك بضعة أوان كبيرة . األقدم والملون باللون األسود على أرضية سمنية اللون
  .شكلها سار وتتمتع بتأثير فني. عليها زخارف من دوائر متقاطعة
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ع من الخرز، ومـع أن      وقد تزينت السيدات الهارابيات بعقود بديعة الصن      
الخرز كان عادة من االستيانيت والفيانس فقد وجد كثير من الخرز المصنوع من             

 Carnelian والعقيق االحمر Agateأحجار نصف كريمة مثل العقيق اليماني 

 وحجر االمازونيت وكلها من جوجيرات، واليشم مـن أواسـط           Jasperواليشب  
ستان، وكذلك خرز من الذهب على شكل       آسيا أو من بورما، والالزورد من أفغان      

قـرض من طراز وجد في طروادة وأور وتألفت مالبـسهم مـن مـآزر مـن                
  .القطــن وربما أيضاً أحرمة من الصوف في فصل الشتاء

وهذا الشعب المتمدن ساد في شمال غرب الهند لمدة ألف عام تقريباً لكن             
حالل فصارت المعابير   هذا العصر المجيد جاءت بعده فترات من الركود واالضم        

وتحولت كثير من المنازل الفـسيحة إلـى وكـاالت          . اإلدارية  العالية متراخية   
م جاء بعض الغزاة من جماعات مختلطة       .ق1750مزدحمة بالسكان وفي حوالي     

من المخاطرين اآلريين على ما يظن وشقوا طريقهم عبر هضبة إيران بـاحثين             
ة ومما يدل علـى عبـورهم لهـذه         عن أراض جديدة وانتصروا وسادوا بسهول     

الهضبة االختفاء المفاجئ للمزارعين  في بلوخستان وقـد هـاجموا الهـارابين             
م من االستيالء على كل واليات المدن األقل        . ق 1650و  1750وتمكنوا فيما بين    

م سقطت هارابا في يـد شـعب        . ق 1600تحصيناً في وادي السند وفي حوالي       
ت أكواخه على قمة القلعة التي استولوا عليهـا          الذي وجدت تجمعا   Raviالرافي  

وتظهر في هارابا عالمات تدل على أنها كانت في حالة دفاع في آخـر عهـدها       
 وارو قد صمدت بعض الوقت وثمة أدلة مستقاة من الريجفيدا -ويبدو ان موهنجو  

ومن األسلحة القليلة ذات الطراز الغربي التي وجدت في المناسبات العليا على أن 
 سنة مع الغزاة الـذين كـانوا فـي          150لمدن الكبيرة عقدت صلحاً دام حوالي       ا

م كانت كـل    . ق 1550نـزاع فيما بينهم بمساعدة الهارابين على أنه في حوالي          
هذه المدينة قد اكتشف تماماً فيما عدا على ما يبدو بعـض المراكـز المتطرفـة                
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 قد ظلت قائمة بعد  التي يحتمل أن تكونLothal ولوثال  Ruparمثـل روبار 
  .ذلك بضع عشرات من السنين

æa†ìÛaZ@ @

يتكون السودان من الناحية الجغرافية من وادي النيل الذي يلـي مـصر             
مباشرة ويشمل تالل البحر األحمر والمنطقة الساحلية حتى أثيوبيا وتحده جنوبـاً            

ـ        اه كينيا وأوغنده والكونغو ويشمل  دارفور في الغرب حيث يحده خط تقسيم المي
  .بين النيل والكونغو

ومن العـصر الحجـري القـديم وجـدت األدوات األولـى  لإلنـسان              
المصنوعـة من الحصباء في الجداول المرتفعة بجوار الشالل الثـاني وتوجـد            
فؤوس يدوية من الحضارة اآلشولية منتشرة إلى حوالي خمسين مـيالُ جنـوبي             

ديثة بحيث تقع طبقـات     الخرطوم وجنوبي ذلك معظم الطوبوغرافية قد تكون ح       
ويلـي العـصر   . العصر الحجري القديم  على عمق كبير أسفل السطح الحـالي       

وقد تطور العصر الفلوازي في شـرق       . اللفلوازي العصر األشولي ويتداخل معه    
وأول جمجمـة   ) كانت تدعى قبل ذلك تـومبي     (إفريقيا إلى حضارة تدعى سنغو      

 سنجا على النيل األزرق ومعها حفرية وجدت كانت من عصر ما قبل البشمن من
  .أدوات لفلوازية

 -8000(وفي منطقة الخرطوم خالل العصر المسيطر األخير حـوالي          
كان للصياديين الزنوج حضارة ميزولينية ومعها أدوات حجرية تمت         ) م.ق5000

بصلة إلى الحضارة القفصية في شمال إفريقيا وحـضارة ويلتـون فـي شـرق       
وفقد أمكـن تتبـع هـذه       . د معها أقدم فخار معروف    وقد وج . إفريقيـا وجنوبها 

) كم1609(الحضارة من كال إلى بوركو في الغرب على بعد أكثر من ألف ميل              
ويلي هذه الحضارة مرحلة نيولينية كان يستعمل فيها الفخار المحروق ذو الحافة            
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كما تـشترك   . السوداء وهو من مميزات عصر ما قبل األسرات في مصر العليا          
إزميل حجري مقعر وخرز مـن  (ة الفيوم النيولينية في خواص أخرى مع حضار 

  .وربما نقلت هذه عن نبستي) الفلسبار

م سجل الملك جر من األسرة األولـى المـصرية علـى            .ق3000وبعد    
وقد عثر علـى األشـياء      . الصخر بالقرب من الشالل الثاني غزوة لهذه المنطقة       

حلي فاخر كان يوجد أيضاً بالقرب من المصرية المستوردة في المقابر مع فخار م
الخرطوم والصور الصخرية توجد على شواطئ النيل بين الشالل األول والشالل           
الثالث كما يوجد بعضنها في مناطق أخرى وبعضها يمثل حيوانات من عصر ما             

  .قبل األسرات ولكن جميع العصور التاريخية ممثلة فيها

فتوحات في شـمال الـسودان      وخالل عصر الدولة القديمة قامت مصر ب      
وربما كان هذا سبباً في تدمير الحضارات المبكرة وهذا يفسر عدم وجود مواقع             
من هذا العصر في عصر اإلسرتين الخامسة والسادسة أرسلت بعثات تجارية إلى 
داخل السودان، سجل ذكراها قواد القوافل على جدران مقابرهم بأسوان وكـانوا            

  …لود الفهود، الخيعودون محملين بالعاج وج

وبعد سقوط الدولة القديمة جاء قوم يملكون الغنم ويستعملون فخاراً أسوداً       
ويبنون ألنفسهم مقابر حجرية سطحها مستو واستقروا بين الشالل الثاني والشالل        
األول وفي الدولة الوسطى ضمت مصر شمال السودان وبنت قالعاً باللبن وكانت 

ى الجنوب تحمي الحدود عند سمنه على بعد خمسين         القالع الثالثة التي في أقص    
ميالً جنوبي الشالل الثاني واحسن هذه القالع كانت قلعة بـومين علـى مـسافة            
بسيطة جنوبي هذا الشالل وفي نفس الوقت أسست مصر محطة تجارية جنـوبي         
الحدود عند كرمة مقر زعيم كوش حيث طوروا صناعة محلية تـشمل فخـاراً              
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اء ومحروقاً حرقاً جيداً، وخناجر من النحاس لها مقبض مـن           أحمر ذا حافة سود   
  .العاج

وتبـين هـذه    . وكانت مناسيب فيضان النيل تسجل على صخر سـمنه        
المناسيب  أن منسوب النيل في هذه المنطقة كان وقتذاك يزيد عن منسوبة الحالي            

أثناء الفيضان وقد أحرقـت الحـصون بعـد طـرد           )  أمتار 8( قدماً   26بمقدار
سوس من مصر وأعاد ملوك األسرة الثامنة عشرة ضم السوادن الى مـصر             الهك

حتى الشالل الخامس جنوباً حيث خلفوا نقوش الحدود آثار القلعة في كورجـوس           
تحت إدارة نائب الملك في كوش وقد بنيت معابـد          . وكانت كلها جزءاً من مصر    

تـب الرابـع   ومعبد أمنح. حجرية عديدة، أجملها معبد أمنحتب الثالث في صولب  
سيسيبي وهو مؤرخ تأريخاً دقيقاً بواسطة روائع األساس التي سجل عليها اسمه            

وعند نهاية الدولة الحديثة لعب نائب الملك في كـوش          ). أخناتون(قبل تغيره الى    
م تـدخل عـصراً     . ق 1000دوراً كبيراً في سياسة القوى في مصر ولكن بعـد           

الل عصر الدولة الحديثـة أقـام       مظلماً فقدت فيه مصر سلطانها على كوش وخ       
الكهنة المنفيون من طيبة مركزاً دينياً في نباتا بالقرب من جبل برقل عند الشالل              

م معبداً ألمون وقـد دفـن       . ق 725الربع وفي هذه المنطقة بنى بمنحنى حوالي        
هـو وأسالفه تحت أهرامات صغيرة في كورو وبنى طهارقة أعظم ملوك هـذه             

 السودان ونحت أربعة تماثيل ضخمة لشخصه في صخور         األسرة عدة معابد في   
جبل برقل وقد أدى صدامه مع اآلشوريين الذين كان جيـشهم مـسلحاً بأسـلحة              
حديثـة من الحديد إلى جالئه عن مصر كما انتهى االحتالل المؤقت الذي قام به              

م إلى الفشل وبنى طهارقة جبانة ملكية جديدة في نوري          . ق 661أحد خلفائه في    
م . ق591قامة هـرم كبير له من الحجر واستمرت األسرة تحكم من نباتا حتى إل
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وفي هذه السنة أرسل بسماتيك الثاني قوة من المرتزقة اإلغريق مسلحين بأسلحة            
حديدية دمرت نباتا ليزيل أيه مخاوف بخصوص احتالل السودان لمـصر مـرة             

نت العاصمة الثانية   ثانية ومن ثم أصبحت مروى التي بالقرب من شندى والتي كا          
الجنوبية عاصمة للسودان وإن كان الملوك قد ظلوا يدفنون فـي نـوري حتـى               

  .م.ق300حوالي 

وفي مروى استمر الملوك يدفنون في أهرامات كانت في أول األمر تبنى            
جيداً من الحجر الجيري وتشمل على مقاصـير مزخرفـة حـسب األسـلوب              

اط حتى تحولت في القرن الرابـع       ولكنها أخذت بعد ذلك في االنحط     . المصري
وقد ساعدت بضع اتصاالت مع     . الميالدي  إلى مبنى صغير من الطوب األحمر       

العالم الخارجي على تحديد الثبت التاريخي مثال ذلـك عنـدما نهـب الجـيش               
م لما فشل في الحصول على تمثال برونزي ألغسطس         . ق 23الروماني نباتا في    

  .كان قد سرق من أسوان

 علـى 1914 – 1909جار ستانج عندما كان ينقب في مروي        وقد عثر   
رأس هذا التمثال تحت أرضية قصر وهو اآلن محفوظ بالمتحف البريطاني كما            
كشف أيضاً عن أساسات عدد من المعابد والقصور وقد تهدم معظمهـا بفـضل              
األمطار ولصوص األحجار والتالل الكبيرة من خام الحديـد التــي وجـدت             

ت مروى توصف بأنها برمنجهام شمال إفريقيا وتبرز أهميتها فـي    بالمنطقة جعل 
تاريخ إفريقيا وأثارها ألنه من هذه المنطقة انتشر العالم بصناعة الحديد شـماالً             

  .وجنوباً في إفريقيا

 منافستها التجاريـة    AXUMم قضت على مروى أكسوم      . ق 350وفي  
 كانت عاصـمتها    ومن ثم بدأ عصر مظلم ثم ظهرت مملكة صغيرة في الشمال          

هذه كانت في   . بـالقرب من نباتا ودفن حكامها في مقابر كبيرة على شكل التل          
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الغالب أسره النوباتيين الذين يظهرون عادة مع البليين في تاريخ مـصر العليـا           
الروماينة والى جنوب هذه المنطقة تظهر مقابر تل مشابهة للسابقة ولكنها أصغر           

  .هر جنوباً حتى الخرطومحجماً وهي تمتد على جانب الن
áîÄÈÛa@µ—Ûa@Šì@Z@ @

م شـمال الـصين لمنـع    . ق300هو نظام من حصون الحدود أقيم قبل        
الهجمات المفاجئة التي كانت تقوم بها القبائل األتراك والمغـول وتعتبـر هـذه              
الحصون أول حدود ثابتة بين القبائل الصينية والقبائل غير الصينية في الـشمال             

مت كمركز لألسواق التي أقيمت هناك إذ كانوا يقيمون األسـواق           كما أنها استخد  
  .عادة خارج البلدان وأسوار المدن

دفع حكامها الحدود الشمالية إلى     ) م.ق207-256(وفي عهد أسرة تشين     
ما بعد هذه الحصون وقد أدى هذا إلى ترابط واتحاد القبائل الشمالية تحت قيـادة               

من ثم تقـرر تكـوين      . حقيقياً للقبائل الصينية   وقد شكل هذا تهديداً      - نو -سيانغ
جيش دائم في الصين الشمالية وتقوية الحصون  القائمة بحيث تكون سوراً واحداً             
دائماً وبناء على ذلك أقيم هذا السور العظيم في عهد نشين شيه هوانغ تي وتـم                

ن ويتكون مـ)  كيلو مترا724ًحوالي ( ميالً 450م وبلغ طوله . ق214بناؤه في  
جدار من الحجر والطين وكسوة خارجية من الطوب ويتراوح ارتفاعه ما بـين             

وتعلوه من كال الجانبين سواتر دفاعيـة       ) متر9 إلى   6من  (قدماً    30و20حوالي  
 قـدماً   13-10تتخللها فتحات منتظمة ويتوسطها طريق يتراوح  عرضه ما بين           

ات متساوية لتستخدم   وبه أبراج مراقبة مربعة الشكل بنيت على مساف       ) متر3-4(
كمحطات لإلشارة النارية وكل شيء في هذا السور منسق بعنايـة ودقـة حتـى       

ثم أضيفت إليه إضافات أخرى فـي العـصر         . يتالءم مع المنظر الطبيعي العام    
كمـا  )  كيلـومتراً  2250حـوالي   ( ميل   1400التالي حتى أصبح طوله النهائي      
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وقد وصف هذا السور بأنه أعظم  أجريت به ترميمات واسعة في العصر المينجي        
  .مبنى أثري يعبرعن ثقة الصينيين ثقة كاملة في األسوار

æbíŠ†bç@ŠìZ@ @

وهو أشهر األعمال الحديدية الرومانية وشيد في شمال بريطانيا بـأوامر             
أما تاريخه فمعقد  بيد أنه كان يتألف        . م127 -122من اإلمبراطور هادريان في     
حاط بسور من األحجار ومنطقة عـسكرية خلفـه،   في شكله الكامل  من خندق م  

 80كانت تحميها سدة ترابية إلى الجنوب وكانت المنطقة المحمية تمتد لمـسافة             
) غرب كارلسيل (في باونس في سولوي     ) كم117 ميالً،   37حوالي  (ميالً رومانياً   

وكانت تقوم على طول السور حصون صغيرة       ) شرق نيوكاسل (إلى اورلنر ايند    
  .مى بالقالع الميلية أو أبراج إضافة إلى سبع عشرة قلعة رومانيةأو ما يس
òìZ@ @

عاصمة عيالم اإليرانية القديمة وتقع في جنوب غرب إيران ومن الناحية         
. الجغرافية تكون هذه المنطقة امتداداً طبيعياً للسهل المجاور من بـالد الرافـدين       

ولـذا  . نقيب في هذه المنطقة    قام األثريون الفرنسيون بأعمال الت     1887ومنذ عام   
  .توجد باللوفر أعظم مجموعة من آثار سوسة من جميع العصور

 27وقد كشف عن المساكن األولى لسوسة في رابية القلعة على عمـق             
وقد وجدت طبقتان من العصر العتيق تفصل بينها طبقة يبلـغ           )  متراً   23(ياردة  

وي على أنواع من الفخـار      كانت تحت ) أحد عشر متراً  (سمكها أثنى عشرة ياردة     
في الربع األخير من ) سوسة األولى(وتبدأ الحضارة األولى . الملون بألوان جميلة

وكشف أعمـال التنقيـب عـن       . األلف الرابع قبل الميالد بقرية عامرة بالسكان      
 متر ومن آثار القبور تبين مستوى اإلنتاج الـصناعي          2000جبانـة بها حوالي    
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لهم ومستعمالً، وأن الفخارين كانوا يكونون فئة متخصصة   فكان النحاس معروفاً      
من الصناع وهذا الفخار المبكر قد أنتج في سوسة عندما توقف إنتاج فخار العبيد              

  .منذ بداية مرحلة أوروك في بالد الرافدين

 2760وحسب السجالت السومرية كانت عوان أهم مدينة عيالمية حوالي 
ميتها تجارية فقط، وخالل العـصر األكـدي        م ولم تكن سوسة التي كانت أه      .ق

تأثرت سوسة إلى درجة كبيرة بحضارة بالد الرافدين والبد أن سـرجون االكدي 
م إذ أن لوحة تحمل اسمه قد وجدت في         .ق2630قد استولى على سوسة حوالي      

ثم بعد ذلك في عهد نرام سن حكم نائب الملك المدينة وتحمل آثـار              . هذا الموقع 
ي كني باسم نرام سن وفي سوسة حلت اللغة األكدية محل اللغـة             من الطوب الت  

  .العيالمية األصلية

وبعد الحكم الكاشي في بالد الرافدين بقي تاريخ عيالم غامضاً ثـم فـي              
م تأسست أسرة جديدة بلغت سوسة أثناء حكمهـا درجـة           .القرن الثالث عشر ق   

عهد التقـدم  ) م.ق1245-1265(أو بان  –كبيرة من األهمية وكان عهد اونتاش      
عيالم في الحضارة المادية كما عثر على تمثال بالحجم الطبيعي للملكة تـابيرو             

 يزن حوالي طنين ويدل على مهارة فـي صـب           - أوبان –أسو زوجة أونتاش    
-1165(المعادن وقد بلغت سوسة أوج مجدها في عصور شيلهاك أنشو شيناك            

لمشيدة في سوسـة زخرفـت      وفي عهد خلفائه والمقاصير العديدة ا     ) م.ق1151
بالنصب التذكارية الحربية مثل لوحة النصر لنرام، واللوح الذي دون عليه قانون            
حمورابي ومسلة مانيشتوسو وتماثيله من كبش وتماثيل مـردوك وسـيدةاوروك           
ومنذ حكم نبوخذ نصر األول في بابـل بـدأت اإلمبراطوريـة العيالميـة فـي        

  .الية دخلت عيالم عصراً مظلماًاالضمحالل وفي الثالثمائة سنة الت
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وعندما نخر كورش األكبر عيالم صارت سوسة جزءاً من اإلمبراطورية 
االخمينية وتشييد النصوص اليونانية بروائع هذه المدينة التي أصبحت المركـز           
اإلداري لإلمبراطورية وكانت تحوي العديد من الكنوز الملكية ولكن الـسجالت           

خمينية ال تبين هذا اإلبداع بالكامل  ألن سوسة قد نهبها           األثرية للفن والعمارة األ   
إسكندر األكبر ثم بعد ذلك شهبور الثاني الذي دمر المدينة تدميراً تاماً ثم بناهـا               

وعلى العموم فاألطالل الباقية من قاعـات األعمـدة         ) نيشابور(تحت اسم جديد    
لتي اشتهرت بها   واإلفريز المصور من الطوب المزجج كلها تدل على الزخرفة ا         

  .قصور اكسركسيس
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تبرز األقوام السومرية على المسرح السياسي والحضاري فـي القـسم           
وقد اختلف الباحثون في    . الجنوبي من العراق منذ مطلع األلف الثالث قبل الميالد        

وظهرت آراء عدة حول ذلك لم يرق أي منها إلى درجة           . تحديد موطنهم األصلي  
ين، ومن هذه اآلراء أن السومريين جاؤوا من المنطقة الجبلية الواقعة           التأكيد واليق 

إلى الشرق، ولذلك نراهم شيدوا معابدهم فوق صروح مدرجة مرتفعـة تـشبها             
بالمنطقة الجبلية التي اعتادوا الحياة فيها غير أن المعابد وأماكن التقديس المرتفعة     

حتى وادي النيل غربـاً وال      وجدت في كثير من مناطق العالم من الصين شرقاً و         
يمكن تفسير ذلك إال بأنه ناتج عن رغبة اإلنسان العامة في تقـديس المعبـودات             

  .مـن خالل جعل مساكنها ترتفع عن مستوى مساكن البشر

ويرى فريق آخر أن السومريين جاؤوا مـن وادي الـسند أو جنـوبي              
ة وادي الـسند    بلوجستان مستندين في ذلك على التشابه الحضاري ما بين حضار         

ويرى هذا الفريق من العلماء أن السومريين جـاؤوا فـي           . والحضارة السومرية 
هجرتين إحداهما عن طريق البحر عبر الخليج العربي واألخرى عن طريق البر            
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ويعتمد أصحاب الرأي القائل بأن إحدى الهجريتين   جـاءت عـن             . عبر إيران 
ير اإلغريقية المنقولة عـن     طريق الخليج العربي  على بعض القصص واألساط       

أصل سومري والتي تربط بين السومريين والبحر كذلك على المركز المرمـوق            
الذي احتلته المياه في معتقدات السومريين  األولى والى العالقات الـوثقى التـي     

  ).البحرين حالياً(كانت تربط السومريين ببالد دلمون 

أن السومريين هم من جملـة      وأخيراً من اآلراء المقبولة أكثر من غيرها        
األقوام المحلية التي كانت تسكن في العراق منذ أقدم العصور وأنها لم تأت مـن               
خارج القطر بل إنها نزحت من جهة الشمال إلى الجنوب، واستقرت في القـسم              
الجنوبي من العراق منذ عصور ما قبل التاريخ، وامتزجت مع السكان المحليين            

سم الفراتين األوائل وان اسم السومريين مشتق من اسـم          فيه وهم الذين عرفوا با    
. شأنهم في ذلك شأن اآلكـدين والبـابليين       ) بالد سومر (البالد التي استقروا فيها     

ويؤيد هذا الرأي االتصال الحضاري الـذي كـان موجـوداً بـين الـسومرين               
وأسـالفهم من سكان المنطقة المحليين كما تؤيده األخبار والمـآثر الـسومرية            
التاليه من آداب وأساطير وشعائر وطقوس ومعتقدات تحمل طابعاً محليـاً لـيس          

  .غريباً عن بيئة بالد وادي الرافيدن

وتذكر جداول الملوك السومرية أنه تعاقب على حكم البالد إحدى عشرة           
ساللة من بعد أور األولى وحتى قيام الدولة اآلكدية غيـر أن الـدالئل األثريـة                

ارية المكتشفة تشير إلى أن بعض السالالت  المـذكورة          وبعض النصوص المسم  
كان معاصراً كلياً  أو جزئياً لبعضها األخر وكان من بين تلك السالالت سالالت              
أجنبية حكمت في بالد عيالم مما يشير إلى أن بالد سومر وقعـت فـي بعـض               

  .األوقات تحت نفوذ وسيطرة بالد عيالم
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رف عنها إال القليل من المعلومـات       إضافة إلى هذه السالالت التي ال يع      
تدل التنقيبات األثرية على قيام ساللة قوية في مدينة لجش فـي عـصر فجـر                
السالالت الثالث لم تذكر في جداول الملوك السومرية ألسـباب غيـر معروفـة               
وكانت دويله لجش تضم عده مدن وتقع أراضيها في وسط سهل خـصب فـي               

فنـشطت الحركـة    .مها الرخاء واالقتصادي  منطقة الفرات وازدهرت الدويلة وع    
العمرانية وشيدت المعابد واألسوار نحتت التماثيل والنـصب واهـتم حكامهـا            
بمشاريع الري كما نشطت التجارة الداخلية والخارجية وكان ذلـك مـن نتـائج              
االنتصارات العسكرية المتالحقة التي حققتها هذه الدويلة ضد الدويالت المجاورة          

  .لة أوماوال سيما دوي

لم يستمر ازدهار لجش الذي رافق انتصاراتها العسكرية على الـدويالت     
بل ما لبثت أن اضمحلت وبدأ الضعف يدب فيها وكان من أسباب ذلك الـضعف               
الرئيس األزمات االقتصادية التي حلت بالبالد ومحاولة الحكـام زيـادة أنـواع             

مـوال الالزمـة    وكميات الضرائب المفروضة على المواطنين بهدف جمـع األ        
لالنفاق على حياة البذخ التي اعتادوها في عهـد انتـصاراتهم العـسكرية فعـم               
االرتباك االقتصادي وقامت ثورة في البالد أطاحت بالساللة الحاكمـة وجـاءت            
بحاكم جديد يظن أنه كان من طبقة الكهنة وهو الحاكم أوركاجينا وقد اشتهر هذا              

جتماعية المعروفة باسمه والتـي هـدف مـن    الحاكم بإصالحاته االقتصادية واال  
  .ورائها إلى القضاء على الفساد السياسي واالقتصادي واالجتماعي في البالد

وظهر في هذه الفترة حاكم جديد في مدينة اوما عدوة لجـش التقليديـة              
تمكن من القضاء على مدينة لجش قضاء تماماً وبشكل مفاجئ وكان حاكم اوعـا     

ان زاكيزي الذي امتـاز بمقدرتـه العـسكرية واإلداريـة           الجديد هو الملك لو ك    
وطموحاته الواسعة في توحيد البالد وضم دويالت المدن المختلفة تحت سـلطته            
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ونفوذه فبعد أن تمكن لوكال زاكيزي من القضاء على دويلة لجش استولى علـى              
 مدينة الوركاء الشهيرة ثم  بدأ بالزحف نحو المدن األخرى في بالد سومر وآكد             
فاستولى على كيش والوركاء ونفر ولقب نفسه بملك بالد سومر وملـك كـيش              
والروكاء ولم يكتف بذلك بل حاول مد فتوحاته إلى مناطق بعيدة حيث ادعى في              
أحد نصوصه أنه وصل من البحر األسفل إلى البحر األعلـى أي مـن الخلـيج                

  .العربي إلى البحر المتوسط

 عاماً تمكن من إقامة أول دولة       25 استمر لوكال زاكيزي في الحكم مدة     
موحدة في بالد سومر وأكد، وظهر في أواخر هـذه الفتـرة شخـصية أخـرى                
استطاعت أن تتغلب عليه وتقضي على سلطانه وتنزع منه الـسلطة والزعامـة             
على البالد وتهدف إلى إقامة إمبراطورية واسعة تلك هـي شخـصية سـرجون        

م اآلكدية وهي فرع من األقـوام العربيـة         اآلكدي الذي ينتمي بأصله إلى األقوا     
القديمة القادمة من شبه الجزيرة العربية وبدأت بذلك فترة جديدة في العراق هي             

م واستمر حكمها أكثـر  . ق2371فترة حكم الدولة اآلكدية التي بدأت بحدود عام      
وانهارت الدولة اآلكدية إثر هجـوم األقـوام   ) م.ق2230 -2371(من مائة عام   

ة التي كانت تقطن المنطقة الجبلية المتاخمة لحدود العراق الشرقية فكانـت            الكوني
بذلك فترة حكم الكونيين المظلمة في العراق  وصادف في هذه الفترة أن ظهـر               
حاكم قوي في مدينة الوركاء هو أوتوميكال الذي قاد مدينته في حـرب تحريـر             

ل فعال من طـرد األقـوام       شاملة ضد األقوام الكونية الغازية وقد تمكن أوتوميكا       
  .الكونية وتوحيد البالد تحت زعامته ولو لفترة قصيرة

وكانت مدينة أور إحدى المدن التابعة لحاكم مدينة الوركاء أوتوميكـال           
الذي قاد حرب التحرير ضد األقوام الكونية الغازية وطردها من الـبالد، وقـد              

ه في مدينة أور ويؤسس     تمكن حاكم مدينة أور المدعو أورنمو من أن يوسع نفوذ         
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. ساللة جديدة فيها ما لبثت أن سيطرت على مدينة الوركاء وقضت على حكامها            
كما سيطرت على جميع المدن السومرية واآلكدية األخرى خالل فترة قـصيرة            
وامتد نفوذها إلى بعض البلدان واألقاليم المجاورة فأعادت بـذلك وحـدة الـبالد     

 فيها وأسست إمبراطورية واسـعة تـضاهي        وقضت على االنقسامات الموجودة   
اإلمبراطورية اآلكدية من حيث سعة رقعتها ونظام حكمها المركـزي غيـر أن             
حكامها كانوا من السومريين واستمر عهد ساللة أور التي يطلق عادة عليها اسم             

وكانت نهايتها نهايـة    ) م.ق2006-2113(ساللة أور الثالثة اكثر من مائة سنة        
ين السياسي نتيجة لتدفق األقوام االمورية من الغـرب وضـغطها           لكيان السومري 

على حدود اإلمبراطورية ولم تقم لهم أية ساللة حاكمة بعد ذلك غير أن تأثيرهم              
  .الحضاري ظل واضحاً في البالد لقرون طويلة

ÞbjîZ@ @

موقع قديم من مواقع مايا يقع على ريوباشن في األراضـي المنخفـضة             
على النهر من ) كم 16( على جرف عال حوالي عشرة أميال     الجنوبية لمايا وشيد  

وقد أظهـرت تنقيبـات    . مدينة ساياكش العصرية في محافظة بيثن في غواتيماال       
 -أجرتها مؤخراً بعثة متحف ببيودي في جامعة هارفرد، تحت إشراف كوردون          

م . ق 800ل سميث أن الموقع كان مأهوالً منذ وقت مبكر يرجع إلـى             .ويلي وأ 
اد اتساعاً وأهمية طول الفترة ما قبل الكالسيكية ووصل أوجه في العصور            وازد

م وأدى 600-300ما قبل الكالسيكية المتأخرة ليضمحل بعدئذ ويهجر تماماً مـن 
  .  إلى أحياء ثروات الموقع700و600االنفجار السكاني بين 

   غزت سيبال شعوب مايا غير الكالسيكية عرفـت ب         800-770وبين  
 التي كانت على األرجح تتحدث بلغة كونتا مايا، سيطرت على سـيبال             )بوتانا( 

م وعلى الرغم من أن بقية حضارة مايا الكالسـيكية كانـت فـي              900إلى نحو   
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تدهور في هذه الفترة إال أن سيبال شهدت ازدهاراً قصيراً فشيد البوتونيون سلسلة 
نوا بنايات عديـدة    وب) ال تزال قائمة حتى اآلن    (من النصب المنحوته في سيبال      

مميزة تضم معابد دائرية واستوردوا الفخار المعروف بفاين أورنج أو البرتغالي           
  .الرائع
bí�îZ@ @

إن استيطان اإلنسان لسيبريا الذي حدث في وقت متأخر جداً في العهـد               
الحجري القديم امتد ليشمل قارة جديدة أكبر من قارة أروبا وفتح الطريـق إلـى               

كان مستوى البحر عندئذ منخفـضا عمـا        (يق برنك وأمريكا    الجسر البري لمض  
  ).هـو عليه اليوم حيث كانت كميات هائلة من الماء محبوسة في الجليد

 سـنة   20000ويرجع تاريخ أقدم المواقع المعروفة اليوم إلى أكثر مـن             
مضت وتتركز في جنوب سيبريا حول بحيرة بيكال وأعالي نهر نيـسي ويعـد              

وقد تم التعرف على آثار أكواخ في       . تا من أكثر المواقع شهرة    موقع ماالتا وبور  
هذين الموقعين إضافة إلى عدد قليل من القطع الفنية مثل تماثيل األوز المنحوته             
وتضمن دفن طفل في ماالتا نوعا مع حليه على هيئة حـزام وتبـدو الـسمات                

ري القديم  العرقية للطفل مغولية ومن المنطقي االفتراض أن شعوب العصر الحج         
في سيبريا وأمريكا كانت من هذا النوع ويزداد انتشار االستيطان فـي سـيبريا              

  .بحلول نهاية العصر الحجري القديم

وال بد أنه كان بمقدور هذه الشعوب على تحمل شتاءات بـاردة للغايـة              
وهناك بعض األدلة على الطريقة التي استطاعوا  بها تحمل البـرد القـارص،              

التماثيل النسائية الصغيرة من ماالتا وبورتا كانت مكسوة ببدالت      فمـن الجلي أن    
من الجلد كالتي بلبسها االسكيمو وقد خيطت أغطية الرأس من الفراء والـدكات             

وال ريب في أن هذا التكيف المهم جعل        ) سترات فرائية مقلنسة  (مع السراويـل   
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رة وقد عثر مـؤخراً     وأمريكا القطبية أمراً ممكنا ألول م     ) برنجيا(مـن استيطان   
  .على نقوش حجرية في سيبربا قد يعود البعض منها للعصر الحجري القديم

òìÓa�Z@ @

م علـى الـساحل الـشرقي       . ق 733مدينة كورنثيه أسست في حـوالي         
لصقيلـة وقد منحها حجمها وأهميتها دور الزعامة  للمدن اإلغريقية في صقلية            

 Carthage  وقرطاجـة  Athensنـا  ولعبت دوراً مهماً  في الصراعات مع أثي
وأصبحت عاصمة صقلية الرومانية في القرن الثالث قبل الميالد وال يزال الكثير            
من أثار المدينة القديمة قائمة منها المعابد بضمنها واحد من موقـع الكتدرائيـة              

  .Amphiteater ومدرج Theaterالحالية ومسرح 
Ú�ÛaZ@ @

يزية استخدمت لسباق العربـات      باإلنكل Uساحة طويلة على شكل حرف      
في العالم الروماني وكان النظارة يرتبون على مقاعد مـصفوفة حـول الحلبـة              
وكانت تدار السباقات حول جزيرة مركزية كانت فيها نقطة استدارة عنـد كـل              

وأشهر الميادين المعروفة ميدان مكسيموس في روما الذي بنـاه أصـال            . نهاية
  .ي أوقات مختلفة حتى الفترة الرومانية األخيرةكارفينوس وبريسكس لكنه وسع ف

ìØãýië�Z@ @

موقع جافينودي يقع في وادي نيينا على الساحل األوسط من بيرو وتتألف 
السمة الرئيسة لبناية المعبد من مسطبة منسقة إضافة إلى أسوار حجرية مغطـاة             

 جـافين  بمنحوتات بارزة ورسوم منفذة على الطين وفق النظام الحيواني ألسلوب   
 تمثل طيراً بجناحين منشورين كما تـستخدم طريقـة   -Early chavinالمبكر 

الرأس عبارة عن منصة واطئة مع   . الصور الجانبية لطيرين يشكالن قناعاً أماميا     
  .الجسم واألجنحة والذيل شكلت بشرفات واطئة الجدران عند الجانب والخلف
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Šë‡íŠc:� �

م يقع على . ق1200افين حوالي أحد اقدم المواقع ذات الصلة بحضارة ج  
تل صواني عند ملتقى نهرين في وادي كاسيا السفلي في الساحل األوسـط مـن               
بيرو، ويتألف الموقع من سياجات عديدة تحيط بمساكن ومساطب معابـد وتعـد             
ألواح الصوان  المهندمة المصقولة التي تواجه أكبر المنازل المسورة الرئيسة من     

 هذه المنحوتات الخطية المحززة المحاربين بين الوجهاء        أهم سمات الموقع وتمثل   
  .في مالبس ملكية مع صولجانات ورؤوس تذكارية

واأللواح هذه التي تعد في أغلب الظن من أقدم األمثلـة علـى النحـت               
التذكاري في االنديز مرتبة وفق نظـام األعمـدة القائمـة وملـئ الفراغـات               

POSTAND Fill –inالحجارة المربعة األصغر حجماً  مع مقاطع جدارية بين 
وقد بني المعبد الذي كان داخل السياج باآلجر المخروطـي المملـط والمـزين              

  .بالرسوم
ïã�Z@ @

أسست مدينة سيرني التي تقع في منصف الطريق بين مـصر وتـونس               
 حوالي  THERAعلى الساحل األفريقي من قبل المستعمرين اإلغريق من ثيرا          

ة تربتها نجاح المستعمرة وكانت فـي األزمـات         م وقد ضمنت خصوب   . ق 650
الرومانية إحدى أعظم المدن اإلفريقية، وثمة العديد من بقايا ماضيها اإلغريقـي            

  .THEATRE ومسرح BATHSوالروماني مثل المعابد والحمامات 

†ýØîZ@ @

 التـي تقـع بـين       - بعضها بركـاني   -كانت هذه المجموعة من الجزر    
 زاهرة من عصر البرونز تعـرف بالحـضارة         اليونـان وكريت مركز حضارة   

 -3000( العصر الـسيكالدي المبكـر     –السيكالدية وتنقسم إلى العصور التالية      
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والعــصر ) م. ق1550-1900(والعــصر الــسيكالدي المتوســط ) م.ق1900
  ).م.ق1100-1550(السيكالدي المتأخر 

وليس هناك أدلة قاطعة على وجود حضارة نيولينية غير أنـه يبـدو أن              
األبسيديان الذي يوجد بوفرة في جزيرة ميلوس قد صدر منذ عهد قديم جداً إلـى               

وقـد وجـدت    . كريت والقارة األوروبية كمادة لصنع السكاكين ورؤوس السهام       
تماثيل صغيرة من الفخار ومن الرخام من الطراز النموذجي للعصر السيكالدي           

ن يكون عصر البرونز    المبكر في مواقع متعددة في كريت، ويبدو غير مستبعد أ         
قد بدأ بهذه الجزيرة متأخراً عن بدايته في جزر السيكالد إذ أن الدبابيس والبرونز 
 1ذات الروؤس التي على شكل رؤوس تشبه تلك التـي وجـدت فـي ثرمـي                 

  .4 وسيالك 1وطروادة 

وأهم موقع أثري هو موقع فيالكوبي بجزيرة ميلوس الذي قامت بالتنقيب           
طانية بأثينا حيث وجدت بقايا ثالث مدن متعاقبة بنيـت فـوق            فيه المدرسة البري  

  ).1(مستقر سكني بدائي من العصر السيكالدي المبكر

 على عكس المستعمرات السكنية في سيرا       -والمدينة األولى في فيالكوبي   
كانت غير محاطة بأسوار بل كانت تتألف من مـساكن مـستطيلة            . وسيفونوس

أمـا الفخـار فيتكـون      . ر البازلت والحجر الجيري   الشكل مبنية بناء جيداً بأحجا    
أساسيا من النوع الرمادي المحفور الذي تتميز به الحضارة السيكالدية المبكـرة            
والذي كان سائداً في معظم الجزر األخرى، غير إنه كان مختلطاً في المراحـل              
 األخيرة لمدينة فيالكوبي األولى بفخار ملون بزخارف هندسية بسيطة بلون بنـي  

وقد وجد هذا النوع أيضاً في سيرا، وسيفونوس        (داكن براق على بطاقة بيضاء،      
  ).وغيرهما
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أما المدينة الثانية فقد شيدت في أوائل العصر السيكالدي المتوسط وقـد            
خلفت مبان أكثر إتقاناً وكانت بها شوارع منتظمة ومحاطة بسور قوي وتتـضح             

نة في بعض الفخـار المـستورد       تأثيرات حضارة كريت المينوية على هذه المدي      
وبزيادة محاكاة الطبيعية وباستخدام التعدد في األلوان على الفخار         . مـن كمارس 

وفي لوحة فريسكو بديعة تصور سمكاً طائراً ربما قام برسمه وتلوينـه            . المحلي
وقد صدرت أباريق ذات زخارف متعـددة األلـوان مـن طـراز             . فنان كريتي 

لمتوسط إلى كريت حيث وجدت أمثلة منها في معبد         أواخـر العصر السيكالدي ا   
  .الودائع في كنوسوس

وقد وجدت مدن مماثلة ولو أنها أقل أهمية في جزيرتي بلروس وثيـرا             
وتعرضت مدينة فيالكوبي الثانية لدمار قاس شديد بسبب حريق غير أنه شـيدت             

حاطـة  مكانها في الحال تقريباً مدينة فيالكوبي الثالثة وكانت هـي األخـرى م            
  .بسـور أيضاً

وقد وقع السيكالدييون تحت نفوذ الحضارة المسينية باليونان إذ لم يكونوا           
قد وقعوا تحت سيطرتها الفعلية وأقيم في وسط المدينة قـصر  مبـسيني كامـل     

أمـا  . وفناء مكـشوف أمـام القـصر      . بصالة ميجارون وأجزاء منفصلة للنساء    
طرز السيكالدية، غير أن تخطيطـات      المنـازل الصغيرة فقد ظلت تبني طبقاً لل      

ومـع أن   .  بنيت كلها ولم تستمر حسب النظام القـديم        1،2،3المدن الفيالكوبية   
أنواع الفخار المحلي من العصر السيكالديين المتأخر ظلت تصنع، إال أن األواني       

  .الميسينية كانت تستورد بكميات متزايدة

لى جزيـرة ثيـرا     م زالت المستقرات السكنية ع    . ق 1500وفي حوالي   
بسبب ثوران بركاني نسف وسط الجزيرة كله وتوغل المستوطنون الميـسينيون           
في الجزر السيكالدية األخرى أيضاً كما انتشرت بها الحضارة الميسينية غير أنه            



  366

م تدهور عام ال في الحضارة فحسب بل أيضاً فـي           . ق 1400يبدو انه طرأ بعد     
  .ديينعدد السكان الفعلي من السكان السيكال

م بدأ اإلغريق المتحدثون باللغـة الدوريـة     .وفي حوالي القرن العاشر ق    
Dorian- Speaking     يستعمرون بعض الجـزر الـسيكالدنية مثـل ثيـرا   

وميلـوس أما بالنسبة للجزر األخرى حيث كانت اللغة األيونية هي لغة الكـالم             
  .فيرجح أن السكان كانوا من نسل المستوطنين الميسينيين

îÜîîjZ@ @

جزيرة كبيرة تقع شرقي جزيرة بورنيو في االرخبيل األندونيسي وتسمى            
حالياً سوالويزي وتدل األدوات الحجرية التي عثر عليها في جالومباني على أن            
هذه الجزيرة لم تكن لها صالت مباشرة مع جنوب الصين وغير مباشـرة مـع               

ية حلقة هامة فـي تـاريخ       اليابان فحسب بل أيضاً مع بولينيزيا، وتعد هذه الحقيق        
تعمير منطقة المحيط الباسيفكي، وجاء ذكر الحضارة للعصر البرونزي أيضاً في           
هذه الجزيرة، غير أن أهم الكشوفات حتى اآلن تنتمي إلى الحضارة الميجاينيـة             
التي ال يوجد لها تسلسل تاريخي مرضي حتى أالن ويبدو أنه تنتمي لهذه المرحلة 

مل الكشوفات دفان كبيرة من الحجر لها سـدادات تحمـل           أيضاً قدور رماد وتش   
تماثيل حجرية لضفادع وتماثيل من الحجر ليست لها أقدام في أغلب األحيـان إذ              

  .أنها منحوتة على أعمدة والجزء السفلي منها مطمور
üaìjàîZ@ @

إلى الشمال الغربـي لمينـاء      ) كم39( ميالً   24المدينة الرئيسة التي تقع       
ي كان يحتلها التوتونيون في زمن الغزو اإلسباني على الرغم مـن            فيراكروز الت 

  قواته هنا في زحفه إلى تينوخنيتالن     Cortezوقد أراح كورتيز    . والئها لألزتيك 
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لبضعة أيام وأقنع التوتونيين بالثورة على األزتيك وكانت فيما بعد موقع انـدحار          
ل الشاخصة اآلن تعود إلـى      وعلى الرغم من أن الهياك    . النافايبز على يد كورتيز   

فترة ما بعد الكالسيكية، هناك أيضاً بعض اإلشارات إلى تأثير فترة تيوتيهواكان            
  .الكالسيكية

وتشمل األبنية الرئيسة للموقع تمبلوامايور هرماً آخـر يعـرف بلـوس              
حمينياس في الزاوية الشمالية الشرقية من الموقع والمعبد الدائري إللـه الـريح،     

 الشرق من المركز االحتفالي عدد من البنايات المستقلة بضمنها واحدة       وهناك إلى 
تعرف بالس كارنياس التي يشتق اسمها  من عدد من رؤوس الفخار الـصغيرة              

وإحدى السمات العمرانية غير المألوفة للموقـع       . المزينة في ألواح على الجدران    
 إلى جانب فتحـات     وجود السياجات الدائرية المستطيلة ذات الجدران المنخفضة      

مدرجة، ولم يكن بناء العمارات من الحجر المهندم؛ وإنما مـن تجـارة كبيـرة               
متآكلـة بفعل الماء مثبتة بالطين ومغطاة بطالء من الجير المصنوع من الصدف            

  .المحروق

kí‹àîZ@ @

 أهم تجمعات خمر وأشهر أماكنها المعروفة تقع في سيمريب وحولها في        
ما يحتمل أن نهر سيمريب الذي يجري تجـاه النهايـة           كمبوديا وسبب ذلك على     

وأقدم اآلثار  . حتى في اشد الفصول حرارة    .  الشمالية لتونلي ساب ال ينضب أبداً     
ولكن الفترة العظيمة في البناء تبدأ في القـرن         . تنتمي إلى القرن السابع الميالدي    
المـات    بالقرب من سيمريب أولى الع      Rolusالتاسع عندما تظهر في رولوس      

  .على تجميع عدد من المعابد فوق مدرج واحد

وعند نهاية القرن التاسع نجد أول مجموعة من المباني العظيمة داخـل              
سياج محاط بخندق وجدار، ويبلغ طول جوانبه نحـو  ميلـين، وتكـون هـذه                
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سالمجموعة العاصمة، وعالماً صغيراً يمثل فيه هذا المعبد القائم في الوسط جبل            
لجبل المحوري للعالم في نظام الكون الهندي، والخندق يمثل المحيط،       وهو ا . مرو

وهذا الهيكل األوسط الذي يقع عند تقاطع أربعة طرق تؤدي إلى البوابات الرئيسة 
للمدينة يتكون من خمسة مدرجات بنيت حول رابية طبيعية صغيرة وتوجد فوق            

أهمية المكان ترجع   القمة خمسة أبراج، وأبراج أصغر على المدرجات األوطأ، و        
ولكـن بعـد ذلـك      (إلى تجميع األبراج كل منها على حدة فوق القاعدة الهرمية           

كانـت األبراج يتصل بعضها ببعض بواسـطة أروقـة ودهـاليز مثلمـا فـي               
وأسلوب آخر للمعالجة يمكن رؤيتـه فـي بـانتي سـري     ). انجكوروات  نفسها 

BANTEAY SREI أنجكور واسـمها   إلى الشمال من المجموعة الرئيسة في
معبد البناء وهو اسم حديث ولكنه يفسر مساحته الصغيرة والرقـة العامـة فـي               

إنه جبل هرمي الشكل حيث أن كل برج من األبـراج قـد             . طريقة تنفيذ النحت  
اعتبر وحده جبل هرمي، وقد جمعت الثالثة على قاعدة واحـدة وتحـيط بهـا               

ات وكانـت تحتـوي التيـشات    باإلضافة إلى مباٍن إضافية حائط بديع له جوبور     
. علـى أصنام لآللهة والكائنات السماوية وتصور القوصرة األسـاطير الهنديـة          

ولكن معالجة الموضوع كما هو الحال في رافانا التي تقع داخل جبـل كايالسـا               
  وهي أقرب في روحهـا إلـى         Ramayanaبعيده كل البعد عن روح رامايانا       

  . ملحمة شعرية ونتمثيل رقص باليه متكامل على أن تك

وقبل التوجه إلى أهم التحف المشهورة في سيمريب رانجـوروان فقـد            
يكون من المفيد أن ندرس أحدث المباني األثرية الكبيرة التـي تكـون مركـز               

 البايون التـي فـي   Angkor Thomالعاصمة األخيرة وهي مدينة انجكور ثوم 
ي من القـرن الثالـث    وسطها، يوجد وصف مشهور لهذه المدينة كتبه زائر صين        

فقد كانت أسوار المدينة مزدانة بالحيوانات والطرق المؤدية إلى بواباتهـا           . عشر
كانت تحدها من على الجانبين تماثيل أسطورية مشغولة في خض بحـر اللـبن              
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أما البوابات نفسها فقد    . وهي خرافة الخلف الهندية، والخندق يمثل البحر المحيط       
ة تصور اآللهة والمعبد الرئيس ميرو وهو الجبـل        عولجت كأنها منحوتات مخيف   

الذي استعمل في األسطورة وفي الحقيقة فرغم أنه معبد إال أن األفضل اعتبـاره              
وقد نحت كل برج في     . بمثابة تمرين في فن النحت عن أن يكون عمالً معمارياً         

صورة تمثال بوذيسا طفا لو كسفارا ذي األربعة وجوه، وهي ربما تصوره كأنه             
بـصفته الحـاكم المقـدس حـامي        ) م1220-1180(الملك جايافارمان السابع    

اإلمبراطورية الخمرية والمبنى مغطى بالنحوتـات التـي تـشرح النـصوص            
وتصـور مناظر داخل اإلمبراطورية، وهذا التقليد أقدم من البايون ويبدو أنه بلغ           

  .مستواه األعلى في زمن أنجكوروات

-1112(إلى عهد سوريا فارمـان الثـاني        وكان هذا البناء الذي يرجع      
كرمـز  ( الذي عبده الهنـود      LINGAهيكل التمثال الحامي الملكي لنجا      )1152

كما كان مقبرة لبانية وقد بني على هيئة مستطيل في اتجـاه غربـي              ) لإلله سبقا 
ويـؤدي  )  كيلـومترات  4(ويحيط به خندق يبلغ طوله ميلين ونـصف الميـل           

 ضخمة تؤدي بدروها إلى داخـل سـياج المعبـد           الطـريق الصاعد إلى بوابة   
األصلي وهو مشيد فوق قاعدة ضخمة مبلطة بالحجر، يبلغ طول كل ضلع منهـا     

ويحيط رواق ذو أعمدة مزدانة بنقـوش يبلـغ         )  متر 900( قدم   3000أكثر من   
طولها حوالي نصف ميل بمجموعة مباني المعبد الرئيس الذي يتكون من أربـع             

كما يؤدي سلم آخر إلـى      . يمكن الوصول إليها بواسطة سلم    أروقة وأربعة أفنية    
وفي وسط هذا يقع المبنى الرئيس وهو       . فناء واسع له بواكي وأبراج في أركانه      

كتلة هرمية لها أربعة ساللم  شديدة االنحدار، سلم لكل واجهـة، تـسند وتـدعم          
المعبد الرئيسي الذي يتصل بشبكة على شكل صليب مـن البـواكي باألروقـة              

وذلك بواسطة معابد في كل زاوية والسقف البد أنه كان يبلغ ارتفاعـاً             . المحيطة
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)  متراً 26( قدماً   120ووجد بئر يبلغ عمقه     ) مترا60ً( قدم   200شاهقاً يربو على    
  .نحت التمثال الرئيس كما وجدت ودائع أساس من الذهب في قاعه

 1700 علـى    وباإلضافة إلى تماثيل الحوريات التي يوجد منها ما يربو        
تمثال وزخرفة منحوتة برقة تعتمد على البنايات والطيور والحيوانات فالسلـسلة           
العظيمة من النقوش البارزة التي تكسو حيطان انجكورات تشهد ببراعة نحـاتي            
خمر وهذه النقوش البارزة تكاد تكون كلها فيسنافية وحتى الملك قد اظهر في بيته 

يفاوية مقتبسة من نصوص فيـسنافية وتوجـد       كما أن بضعة مناظر س    ) فيسنافية(
بعض األدلة التي تدل على أن النقوش من تواريخ مختلفة ومجموعة واحدة على             
االقل تلك التي توجد على جانبي الزاوية الشمالية الشرقيـة تاريخها متأخر كثير            

  .عن تاريخ استكمال المبنى

الـضخم  وال يكتمل وصف آثار سيمريب دون اإلشارة إلـى المـستوى            
لإلنشاءات المائية التي ترى هناك، فالخنادق الضخمة التـي تحـيط بالعواصـم             
وخزانا المياه الصناعيان الضخمان وهما باراي الشرقية والغربية وتبلغ مـساحة           
الثاني حوالي ميل وربع الميل في خمسة أميال هذا بخالف ما يزيد عـن ألـف                

لة والقنوات والمجاري كلها    مـن الصهاريج والخزانات وشبكة من الترع المتص      
تشهد بمهارة مهندسي ري خمر التي يمكن مشاهدة آثارها األولى في إقليم فونان             

  .وإن كانت من أصل بسيف خمر على ما يحتمل

 سـامبهور   -وتواريخ بعض مباني خمر هي القرن الـسابع المـيالدي         
 جبـل    القرن التاسع الميالدي معابـد     -اك يوم   - القرن الميالدي    -بـراي كوك 

بالقرب مـن   (م فيماي   1108 - بانتي سري  -م967 لوالي   -893-881–كولن  
القرن الثاني عشر الميالدي انجكوروات القرن الثالـث عـشر        )  تايالند -كورات
  .الميالدي



  371

æìí�àîZ@ @

مجموعة من القبائل التي سببت الدمار في األناضول في أثنـاء الربـع               
ين سابقاً في جنوب روسيا وتـاريخهم       م وكانوا مستقر  .الثاني من األلف األول ق    

حوالي (المبكر غير المؤكد إال أنهم كانوا السبب في حضارتي كاتاكومب وكوبان          
ولعلهم كانوا منقسمين إلى مجموعتين بوسـاطة أصـحاب   ) م فصاعداً. ق 1700

م الذين شكلوا مجموعة اتجهت     .في القرن الثالث ق   ) سروبنا(ثقافة الغبر الخشبي    
م . ق 500فت فيما بعد سيمرين تراقيا التي اختفت في حوالي          صوب الغرب وعر  

  . كوبان الشرقية–ومجموعة كوليجيديك 

م عنـدما   .وقد برز السيميريوف في التاريخ في أواخر القرن الثـامن ق            
ساقهم التقدم السكيثي إلى أورارتو من خالل قفقاسيا حيث دمروا أركشني الثاني            

م .ق706حيث دمرهم سرجون اآلشـوري فـي        م ثم انتقلوا إلى قيليقيا      . ق 707
وعليه فقد اندفع السيميريون غرباً إلى فريجبا وسببوا في انتحار الملك ميـدازني             

م قاموا بدورهم بدحر الليدين . ق679م وبعد أن دحرهم األشورييون في . ق696
م وشنوا الغارات على المستوطنات األيونيـة       . ق 652وقتلوا كايجس في حوالي     

  .م. ق630حروا على يد السكيثين في حوالي وأخيراً د
õbäîZ@ @

هي شبه جزيرة تقع شمال شرقي مصر، اسمها مشتق مـن اسـم إلـه                 
معبود أهل جزيرة العرب وهذا ما يشير إلى اتصالهم بهـا منـذ             ) سين(القمـر  

أزمان بعيدة وكان يشبه جزيرة سيناء موقع جغرافي خطير يجعلها بمثابة حلقـة             
 الف كيلـومتراً    56ا و بين دول إفريقيا تشكل مثلثا مساحته         الوصل بين دول آسي   

مربع قاعدته البحر المتوسط وضلعه الشرقي خليج العقبة وضلعه الغربي خلـيج            
السويس ورأسه عند نقطة مفترق الخليجين في البحر األحمر وفي وسـط هـذا              
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المثلث بين الخليجين سالسل جبلية متجهة من الجنوب الـشرقي إلـى الـشمال              
لغربي يتخللها عدد من األودية يتجه معظمها نحو الشمال وأهمها وادي العريش            ا

  .الذي ينتهي إلى البحر بالقرب من مدينة العريش

وكانت مصر الفراعنة تعتمد على سيناء في الحصول على المعادن حيث           
كانت لها هناك مناجم للنحاس والفيروز وبعض األحجار منذ أقدم األزمنة وتـدل      

ات التي توصل إليها علماء اآلثار أن سمرخت سابع ملوك اإلسرة األولى      االكتشاف
م كان أول فرعون معروف عنه أنه زار مناجم         . ق 3200تبدأ في حوالي    . الشي

شبه جزيرة سيناء كما تدل على أن أربعة من ملـوك األسـرة الخامـسة وهـم           
 ملـوك   وكذلك الملك بيبي األول ثالث    ) ساهور وونوسيري ومنكهور رابسيسي   (

  )م.ق2631-2965(األسرة السادسة زارها في الفترة 

وجعلوها ربـة   ) حاتحور(وفي شبه جزيرة سيناء عبد المصريون األلهة        
المناجم التي استغلوها في أرض سيناء وقد عثر على كتابة على جـدار المعبـد               

مما ) م. ق 1233-1300(الذي اكتشف قرب المنجم تحمل اسم رعمسيس الثاني         
ن هذا الملك جدد استغالل المنجم كما اكتشف في شبه جزيرة سـيناء             يدل على ا  

على أقدم كتابة كنعانية    ) سرابيط الخادم (في منطقة المناجم في الموضع المسمى       
باألحرف شبيهة بالكتابة المصرية، وكانت هذه األحرف نواة األحرف الهجائيـة           

جدية التـي أذاعوهـا   التي طورها وهذبها الفينيقيون واخرجوا منها الحروف األب  
  .على العالم وهي األلف باء المعروفة بنفس هذا االسم في اللغات الغربية أيضاً

pìäîZ@ @

ثقب مائي أو ينبوع طبيعي تسبب بفعل انهيار القشرة الجيرية التي تغطي   
أغلب شبه جزيرة يوكاتان بالمكسيك التي كانت بمثابـة مـصدر كبيـر لميـاه               

تصل أحياناً إلى أعماق كبيره تحت السطح       ) لينابيعا(الشـرب وكانت السينوتات    
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جيجن اتزا التي كانت    ) ينبوع التضحية (ولعل أشهرها المسماة سينوت التضحية      
 65وكانـت بعمـق حـوالي    . تلقى فيها الضحايا والهبات قرابين اللهه المطـر       

إضافية أخـرى ) م20( قدماً 65من مستوى األرض إلى سطح  الماء ) م20(قدماً
القصـر وكان الجرف المحيط بها عمودياً متدلياً بحيث  لم تكن هناك فرص             إلى  

للنجاة وقد أعطى الكشف العلمي الحديث أن تحت الماء مصنوعات من الـذهب             
والجيد والخزف وكرات البخور وعددا من العظام البشرية وعلى آية حال فـان             

كانت تقع مواقـع    السينوتات بصورة عامة كانت مصدراً لماء الشرب وغالباً ما          
  .مايا ما قبل الكلولومبية بالقرب

âb’Z@ @

 الـصينية الواقعـة     –حكم شعب شام قديماً الجزء األكبر من رقمه الهند            
شرقي سلسلة جبال أنام إذ أنه أصبح اآلن مكوناً من مجموعتين صغيرتين فقـط              

 وفان رانـج فـي جنـوب فيتنـام      Phan Thietإحداهما بالقرب من فان ثيت
 فـي كمبوديـا ويـتكلم       Tonlesapفي الطرف الجنوبي لتونل ساب      واألخرى  

الشاميون لغة أندونيسية ويبدو أنهم يمثلون آخر جماعة رئيسة من المجموعة التي 
تحولت جنوباً من األجزاء الساحلية للصين إلى جزر األرخبيل األندونيسي وقـد            

 الـصينية   تأسست نواة إمبراطورية  شام عندما زعم موظف أجرى في الحكومة          
 196بي في عام    –في فيتنام ثورة في آخر عهد اسرة هان وأقام ملكة تدعى لين             

. م وكانت عاصمة هذه المملكة في منطقة هيو ثم نقلت بعد ذلك إلى تراكيـو              .ق
صن كانت في جورهـا تـشامية ومـن         -وثمة احتمال واضح أن حضارة دنج       

ضارة التشامية القديمة قـد     المواضح أن المؤثرات الهندية التالية التي كونت الح       
  .تفاعلت مع تقاليد وطنية عنيفة
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المسمى بشامبليون الـصغير    )  م 1822-1790(جان فرانسو شامبليون      
ولد . للتفرقة بينه وبين أخيه األكبر جاك جوزيف شامبليون وكان عالم آثار أيضاً           

األكبر فقد نشأت    حيث تأثر بأخيه     1790 في فرنسا في عام      Figeacفي فيجاك   
لديه رغبة في دراسة اللغات الشرقية واآلثار وقد تلقى دراسـته فـي أكاديميـة               

 عاماً فقـط ألقـى بحثـاً فـي          16 ولما كان له من العمر       Grenobleجرينوبل  
األكاديمية أكد فيه أن اللغة القبطية كانت هي اللغة المصرية القديمة وبعد ذلـك              

  .خصص نفسه لدراسة مصر القديمة

 ذهب إلى باريس حيث درس في كلية فرنسا وفي نفس           1807وفي عام     
 نشر كتاباً مـن     1814الوقت بدأ يعمل في إعداد قاموس اللغة القبطية وفي عام           

 عاد إلى جرينوبـل    1819وفي عام   ). مصر تحت حكم الفراعنة   (جزأين عنوانه   
  .حيث أصبح أستاذا للتاريخ في الليسيوم

 وفد لدراسة اآلثار    1824وفي عام   . غة القبطية واستمر في أبحاثه عن الل      
المصرية في متاحف ايطاليا، وبعد عودته عـين مـديراً للمتحـف المـصري              

 قام برحلة عليمة فـي مـصر مـع          1830 إلى عام    1828بـاللوفر، ومن عام    
 عين استاذاً لكرسي اآلثار     1831 وفي عام    1832روسبلليني نشرت نتائجها عام     

 خصيصاً له في كلية فرنسا غير أن همته قـد انهـارت             المصـرية الذي أنشيء  
- ولم يكـن قـد أكمـل بعـد كتابيـه العظيمـين       1832ومات في باريس عام     

Dictionnarie Egyptien ,Grammaire Egyptienne  وقد نشرهما أخـوه 
 على التوالي وقد لقيا استحسانا عاماً كبيراً وقـد          1841و1836األكبر في عامي    

س علم اآلثار وأقيمت نصب تذكارية له في فيجاك وتورين          اعتبر شامبليون مؤس  
  .وفلورنسا
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أوريل شتاين مستكشف وأثري ولد في بودابست، وقد شغل منصب عميد             
 وبعد أن تجنس بالجنسية البريطانية       1899 إلى   1888الكلية الشرقية بالهور من     

 شغل  1903ة الحدود الشمالية الغربية وفي سنة       عين مفتشا عاما للتعليم في والي     
منصباً مؤقتاً في مصلحة المساحة األثرية في الهند ثم صار مراقب دائرة واليـة          

 واهتماماته 1929الحدود الشمالية الغربية واستمر في خدمتها حتى تقاعد في عام 
ـ               د تحولت من التاريخ إلى اآلثار وعندما كان في الهور نشر تاريخ كـشمير وق

  .حاول أن يربطها بالجغرافيا التاريخية لكشمير

 قام بثالث بعثات عظيمة في أواسط آسيا مركـزاً          1916 -1900وبين  
على تركستان الصينية وكان عمله جغرافياً كما كان أثريا وقد رأى أن االثنـين              
متدخالن وكان هدفه األساس هو تدوين مالحظات دقيقة من الطبيعة ولكنه كـان             

  .جأ ألعمال التنقيب كما حدثأحياناً يل
áí‡ÔÛa@ð‹v¨a@‹—ÈÛa@Áëþa@Ö‹“Ûa@Z@ @

 جنوب غرب آسيا إلـى      -ترجع أقدم اآلثار لإلنسان في الشرق األوسط          
عبيديه في وادي األردن حيث تم اكتشاف تجمع حضاري مشابه للذي وجد فـي              

   تحت تأثير تجمعات من نوع الحـضارة األشـيلية            olduvaiوادي أولدوفاي   
لمرجح أن يكون قد حدث أول استيطان هنا قبل مليون سنة ومن المرجح أيضاً              وا

أن اإلنسان كان موجوداً في وقت مبكر جداً في أوروبا وثمـة اسـتيطان مـع                
مخلفات النار اكتشفت في بيترا لونا على رأس بحر إبجة يعـود تاريخـه إلـى                

  . سنة تقريبا700000ً

 إلـى   10.000 أي قبـل     وفي زمن مبكر يعود إلى العـصر الجليـدي        
 سنة مضت استخدمت فؤوس يدوية من النوع األشيلي في كهوف شرق            60.000
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وقد تعود إلى هذه الفترة جمجمة متحجرة اكتشفت فـي كهـف            . البحر المتوسط 
زوتية وثمة عدد مختلف من األدوات الموستيرية يشبه بعضها تلك التي اكتشفت            

 إلـى العـراق وهـي ذات صـلة          في أوروبا عثر عليها في مواقع من فلسطين       
والبعض منها كالتي في شاندر تشبه األدوات التي استخدمها         . بإنسـان نيادرتال 

النيادرتال  األوروبي والبعض اآلخر الذي تم اكتشافه في جبل الكرمـل وجبـل              
كافسه أقرب منها إلى اإلنسان المعاصر ولم يتأكد للباحثين مـا إذا كـان سـبب           

ي عثر عليها في كهف صخول في جبل الكرمـل يعـود            األشكال المتطورة كالت  
  .إلـى تاريخ الحق

ويبدأ العصر الحجري القديم األعلى في الشرق األوسط تقريباً   في نفس             
بيد أنه غير مـدروس بـصورة       . العصر الذي يبدأ فيه في معظم أجزاء أوروبا       

 البحـر   كافية وتسمى الحضارة المعاصرة أكثر للفترة الجليدية األخيرة في شرق         
 وقد تم الكشف عن مدافن كثيرة لهـذه         natufian –األبيض المتوسط بالنطوفيه    

الفترة في مقبرة في كهف واد في جبل الكرمل ويبدو أنه كان لـدى النطـوفين                
أدوات لحصد الحبوب وطحنها ويأتي أقدم دليل على إنتاج الغذاء في موقع شاندر             

  .ى تربية الغنم وزرع الحنطةفي شمال العراق حيث تم العثور على أدلة عل
ŠbzjÛa@lìÈ’Z@ @

وهو االسم الذي أطلق على القبائل التي غزت سوريا وقبرص ومـصر              
م فصاعدا ويعتقد أن إحدى هذه القبائـل        . ق 1200عن طريق البحر منذ حوالي      

م ثم اتجهـت    . ق 1200الداناناي التي قضت على اإلمبراطورية الحثية حوالي        –
رمسيس الثالث ومن بين أسماء األجناس التي تكـون         جنوباً نحو مصر في عهد      

شعوب البحار والتي حفظت لنا من المصادر المصرية بعض األسماء التي ترتبط      
فيما يبدو من الناحية اللغوية بتلك الشعوب التي ظهرت في األلف األولـى قبـل               
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 الشردن وربما كانت لهـم صـلة        -مثال ذلك . الميالد في غرب البحر المتوسط    
  الذين عاشوا في عصر sikelsردينيين والتشكل ربما كانوا أسالف الصيقل بالسا

والترشو وربما كانوا أجداد األتروسكان وإذا كانـت        . ما قبل التاريخ في صقلية    
هذه الصالت صحيحة فربما كانت توجد من بين  شعوب البحار مجموعات كانت  

حلـة ترحـال قبـل      أجداداً للشعوب الغربية التي كانت في ذلك الوقت فـي مر          
  .استقرارها في غرب أوروبا

@Ùí‹äç@LæbàîÜ’I1822@ M1887ZH@ @

 فـي مكلنبـورج   New buckowعالم آثاري ألماني ولد في نيوبكـو    
 وقد اعتاد أبوه أن يحكي له حكايات عن طروادة          1822شفيرين بألمانيا في عام       

اً تاماًــ إال    واألبطال الهومريين ورغم تأكيدات أبيه بأن المدينة قد دمرت تدمير         
أن الشاب هنريك كان متقنعاً بأن األطالل الضخمة التي  كانت منها البد انها ال               

  .تزال باقية وعزم على القيام يوماً بالتنقيب فيها

 بدا شليمان دراسة اللغة اليونانية الحديثة ثـم القديمـة           1856وفي عام   
لة في أوروبا ومـصر  بمساعدة اثنين من أصدقائه اليونانيين وبعد سنتين قام برح        

 اعتـزل   1863وفـي   .  زار جزر كيكالديس وأثينـا     1859وفي عام   . وسوريا
العمـل الذي كان يعمل به وكيال لشركة في سانت بيترسبرج وقضى الـسنتين             
التاليتين  يطوف بالدا كثيرة حتى استقر به المطاف آخر األمـر فـي بـاريس                

 رحـل عـن     1868وفي نيسان   . لدراسة علم اآلثار استعدادا لعمله في طروادة      
طريق روما ونابولي إلى الجزر األيونية وهناك قام بأولى أعمال التنقيب وهـي             

وقـد زار   . فـي أنيكـا   ) قلعة اودسيوس (بعض أبيار مجسات في منطقة تدعى       
بيلوبونيز بما في ذلك ميسينا حيث الجزء األعلى من الجدران السيكلوبية وبوابة            

 في القرن الثاني الميالدي والتي لم يزل جزء منها          األسود التي وصفها بوسانياس   
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باد للعيان كما زار بورناباشي في طرود ورفض حينئذ النظرية الـشائعة بأنهـا              
موقع طروادة وقرر أن موقع ما قبل التاريخ ال بد وأنه كان في حصارليك التي               

حيث عثر على مجموعة مـن النقـود الفـضية          ) اليون الجديدة (دعاها استرابو   
  .نطيوحنس الثالثال

 بدأ شليمان وزوجته اليونانية صوفيا ومعهمـا خمـسة          1871وفي عام     
وثمانون رجالً التنقيب في حصارليك وحفر مجسا داخل أطالل تسع مدن تعرف            
المنقب على سبع منها ولكن أيهما كانت المدينة التي تغنى بها هـومر؟ بعـض               

خ ولكن حتى ذلك الوقـت      مـن هذه المستعمرات كانت من عصر ما قبل التاري        
لـم تكن ثمة أسس ثابتة لتاريخ الفخار واألشياء األخرى من عـصر مـا قبـل                
الهيلينية وخندق المجس العظيم قطع بدون رحمة داخل األطالل العليا بما في ذلك    
أجـزاء من غرفة اآللهة أثينا وإن كان العمق الذي وجدت عنده الفترات الكاملة             

لت وال تزال توجد معلومات كثيرة سجلها شليمان ثم         وغيرها مـن أشياء قد سج    
  .أهملت في التقارير التالية

 كشف شليمان عن حصن كبير له جدران مزدوجة أطلق 1872وفي عام  
وإلى الغرب من ذلك في الربيع التالي كشف عن طريق في           ) البرج الكبير (عليها  

وتبعدان عن بعـضهما  حالة جيدة من الحفظ له بوابتان كبيرتان في جدار المدينة          
وداخل هذا توجد بقايا مبنى كبير وأعلن       ) حوالي ستة امتار  (بمقدار عشرين قدماً    

المنقب أنه كشف عن بوابة سكيان وقصر بريام الذي طبقاً لرواية هرمر، يجـب         
أن يكون بالداخل ولهذا التفاؤل هوجم شليمان بقسوة وخاصة في ألمانيا من كثير             

 يشكون حتى في قيام طروادة وعارضوا تدخل مثل هـذا           من العلماء الذين كانوا   
الهاوي الثري ولكن شليمان رغم تحمسه ثبط عزمه وقرر وقف أعمال التنقيـب             

ولكنه في اليوم السابق لهذا التاريخ الحظ بريق ذهب في التـراب            .  تموز 15في
وفقّـط  . وفصل عمالـه  ) بوابة سكيان (بالقرب من ذلك المكان الذي أطلق عليه        
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وان كـان   ) كنز بريام (عدة صوفيا استخرج الحلي الذهبية التي أطلق عليها         بمسا
تاريخها في الواقع أقدم كثيرا من تاريخ حكم هذا الملك وكانت تشمل تأجين وست 

 خاتم وحلي من ذهب وفازة الكتروم وفازات        8700أساور وقنينة وستين حلقاً، و    
  .ةأخرى من الفضة والبرونز وكثيراً من أسلحة برونزي

وقد رفضت الحكومة اليونانية إعطاء شليمان تـصريحاً بالتنقيـب فـي              
عاصمة أجاممنون القديمة في ميسينا غير أنه فيما بعد حصل على تصريح مـع              
االحتفاظ بحق النشر له لمدة ثالث سنوات على شرط أن تبقى اللقايا داخل بـالد               

 طـروادة    حصل على تصريح باستئناف العمـل فـي        1876وفي عام   . اليونان
وقبـل ذلك بشهرين بدأ شليمان وزوجته أعمال التنقيب  في ميسينا ولم يكن قائده 
األدبي عندئذ هومر بل كان بوسانياس الذي وصف بوابة االسد كما رآهـا فـي               

م وذكر أنه في حين أن أجاممنون وصحبه المقتولين قد دفنوا داخل جدران             123
يجستون قد دفنا في الخـارج وكانـت        المدينة فإن جسدي قاتليهم كلينمنشرا وأر     

بعض مقابر تولوس الدائرية التي لها قبو على شكل خلية النحل والتي اعتبرهـا              
ال تزال ظاهرة يمكن رؤيتها وقد سرق السياح الحديثون أشياء ) كنوزا(بوسانياس 

مما يسمى كنزأتريوس وال يزال المتحف البريطاني محتفظاً بإنـصاف أعمـدة            
  .ورد سليجور ونقوش الجبس وغيرها من أشياءكـان قد نهبها ل

وبدأ شليمان أوالً في تنظيف بوابة األسد والمنطقة الداخلية المالصقة لها             
مزيال كل جدار يبدو متأخراً عن العصر الهومري، وداخل بوابة األسود وجـد               
دائرة مزدوجة مكونة من قطع من حجارة قائمة كانت في األصل مسقوفة ويبلغ             

وتحيط بأرض مستوية بها حجارة قائمـة       ) مترا26ً(عة وثمانون قدماً    قطرها سب 
منقوشة  مذبح مربع مزود بفتحة على شكل بئر وقد حدد شليمان هـذه األرض               
بأنها األجور أو مركز مدينة ميسينا وأن الفرسان المنقوشة على قطع الحجارة هم    
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ن الحجارة  األبطال هومريون وتصور وجود مقابر نحتها وظهرت قطع أخرى م         
المنقوشة ثم أخيراً حلقة من ذهب وكما حدث في طروادة فصل جميع العمال وقام 

) الموظف اليوناني المشرف على أعمال التنقيب       (شليمان وزوجته وستاماتاكس    
بالتنقيب بنجاح في خمس مقابر ذات بئر ثم كشف ستاماتاكس فيما بعد عن مقبرة              

ت تعرف باسم دائرة األحجار وفي هـذه        سادسة خارج الدائرة المهيبة التي صار     
األبيار التي كانت في األصل مسقوفة عثر على بقايا تسعة عشر شخـصياً وقـد      
لبس الرجال أقنعة ودورعا للصدر من الذهب وسيوفا وخنـاجر مـن البرونـز              
مرصعة بالذهب والفضة والنيكل وكانت معهم أيضاً كؤوس للشرب من الـذهب            

دين مالبس محاله بأقراص مزخرفة مـن صـفائح         والفضة  وكانت السيدات يرت    
وبالمقبرة الرابعة وجد قـدح   . الذهب والطفالن كانا ملفوفين في صفائح من ذهب       

مـن الذهب وعلى كل مقبض يمامة وهو يذكر بكأس نستور وقد ظن شليمان أنه    
التـي  ) ميسينا الذهبيـة  (وكانت هذه في الحقيقة     . قد وجد قبر أجاممنون وصحبه    

 هومر ولكن من المعروف اآلن أن المقابر الحقيقية أقدم بنحـو مـن         تحدث عنها 
  .ثالثمائة سنة عن أجاممنون

 قام شليمان برحلة إلى إنكلترا حيث كرمته ثالثون جمعيـة           1877وفي    
الـذي  ) ميـسينا (علمية حيث كتب رئيس وزراء إنكلترا جالدستون مقدمة لكتابه  

جبت له صوفيا ابنا وبنى شليمان       أن 1878 وفي عام    1880نشر في انجلترا عام     
لنفسه بيتاً بديعاً في أثينا وبعد التنقيب في أثيكا لفترة وجيزة عاد إلـى طـروادة                 

 جـاء   1879وفي آذار   ) كنز بريام (حيث اكتشف كنزاً أصغر ال يبعد كثيراً عن         
م أميـل  .ر. لمساعدته في طروادة األستاذ رودولف فرشور عالم  طب ألمـاني           

  .المدرسة الفرنسية في أثينابورنوف مدير 
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كان شليمان يعمل بنشاط في بويونيا منقباً في مقبرة خلية          1880وفي عام     
نحل في أوركومينوس التي وصفها بوسانياس على أنها كنز ميناي وفي الـسنة             

مهندس ) ولهم دور يلفد  (وفي هذه المرة كان يساعده      ) ليك(التالية عاد إلى حصار   
أن عمل تحت إشراف كورنيوس فـي التنقيـب فـي    معماري ألماني شاب سبق     

أولمبيا وتوصل إلى النتيجة اآلتية وهي أن المستعمرة السكنية السادسة هي التي            
 قام شـليمان  ودوريفلـد       1884وصفها هومرو، ليست مدينة الكنوز وفي عام        

بالتنقيب في تيرنس حيث سبق شليمان أن قام بعمل بضع آبار للجس فـي عـام                
جدران السكلوبية التي وصفها بوسنياس كانت ال تـزال قائمـة            وحيث ال  1876

يمكن رؤيتها وفي هذا المكان لم يعثر األثريان على كنوز ذهبيـة ولكـن علـى       
وفي عـام   . أطالل قصر ميجارون أو بهو يشبه بهوادوسيوس كما وصفه هومر         

أثينا  ذهب شليمان إلى ألمانيا إلجراء عملية في أذنه ولكن أثناء عودته إلى 1887
  .توفي في نابولي

@å’–üZ@ @

طبقاً لما جاء في المصادر التاريخية الصينية أطاح مغتـصب إقطـاعي              
في أواخر القرن السادس الميالدي ولم يثبـت        ) نان-فو(بمملكة  )  ال -شن(يدعى  

حتى اآلن انه يمكن التعرف على الشكل الصيني لهذا االسم في أسماء أي جنس              
أو في اسم مكان بهذه المنطقة غير انـه يكـاد           مـن اجناس جنوب شرقي آسيا      

يكون مـن المتحف أن هذه الدولة كانت بداية عهد مملكة خمر ويحدد ظهورهـا     
  .ببزوغ الخمريين كقوة ضاربة في جنوب شرق آسيا

ويظهر أن مملكة شن ال هذه كانت مركزة في حوض نهر مكونج األسفل       
نـد ويلـوح أنهـا كانـت        ثم امتدت حتى شملت وادي المون ومعظم شرق تايال        

الواسطة التي انتقلت عن طريقها المؤثرات الهندية على الفن من الـشامين إلـى          
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حتـى يتمـشى مـع      ) ال–شن  (الجانب الغربي لسلسلة جبال أفام وقد تطور فن         
وكانت المباني المدنيـة مـن      ) المتأثرة بالحضارة الهندية  (مطالب الدولة المهندة    

لمباني الدينية مع استعمال الحجـر لبنـاء أجـزاء    الخشب بينما استخدم الطوب ل  
خاصة وكان المبنى النمطي يتألف من غرفة واحدة مستطيلة الشكل أو مربعـة             
ولو أنها كانت أيضاً في بعض االحيان مثمنة الشكل وخاصـة فـي سـامبهور               
يـراى كوك والتركيب العلوي للمبنى كان عادة على شكل هرم مدرج غير أنـه    

ي المستطيلة كان التركيب العلوي للمبنى على شكل حجلون ومـن      في حالة المبان  
) -فنومدا، ستنتج ترنج هانشي بانتبي بـراى نوكـور  (المواقع الهامة لهذه الدول   

. ال أخيـراً  -ومجموعة من المعابد جنوب سيمربب حيث تأسست عواصم شـن         
 ال هامة بالنسبة لتاريخ فن خمر إذا أنها تظهـر تحـوالً           –وتماثيل عصـر شن    

ملحوظاً من تأثيرات  هندية قوية إلى بزوغ طراز محلي بوضوح فيما بعد فـي               
  .فن خمر
éî’@ Mðb’@ Mæb’@Z@ @

هذا الموقع الذي يوجد على بعد حوالي تسعة عشر ميال جنوبي كونمنج            
kunming    في يونان yunnan        بالصين يضارع في األهمية اللقايا المشهورة في 

وقد تم  .  عن حضارة مادية ألسرة شانج     اينانج في شمال الصين التي كشفت أوالً      
 Tienالتنقيب في حوالي عشرين مقبرة تنتمي إلى الطبقة الحاكمة في مملكة تيان       

في وقت التوسع الصيني نحو الجنوب الغربي فـي يونـان فـي زمـن الهـان         
  ).م24م و. ق106الغـربيين في الفترة ما بين 

أقل تأثراً بـالنفوذ الـصيني      وتبين بقايا المقابر أن الفترة المبكرة كانت          
عـن الفترة المتأخرة وأن عددا من العناصر الحضارية قد دخلت فـي تركيـب              
مملكة يونان فبعض من المادة العلمية يشبه مـشغوالت البرونـز مـن اسـتب               
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أوراسيا، وإن كان من المالحظ أنه بينما هذه المشغوالت أقرب إلى أن تكون ذات 
 من نفس الزخارف ولكن لها ثالثة أبعـاد حقيقيـة           بعدين أنتج فنانو يونان نسخة    

 صـون   –وتنتمي بقايا أخرى إلى نفس التقليد مثل تلك التي في حضارة دونج               
وإن كانت العالقة الدقيقة لم تحدد لحد اآلن وتوجد سمات أخـرى يبـدو أنهـا                 
مرتبطة بعناصر غير شانجية من نيانج وربما تكون وصلت إليها عـن طريـق              

 بينما توجد عناصر أخرى يبدو أنها تنتمـي إلـى           Sze-Chwanسري رشوان   
 كما توجد عناصر أخرى صينية ولقيـة        Yangtzeفـن شوة في وادي ينجتسي      

المعروف مـن   ) الخاتم الذهبي لملك نيان   (هامة هي خاتم صينـي يحمل النفش       
واألشياء التي عثر عليها في المقـابر       ) الشيه شين (النصوص التاريخية الصينية    

 عدداً من الطبول البرونز محالة بصور مجسمة مركبة على دائرة السطح            تشمل
العلوي ومرتبة لتكون مناظر مختلفة منها منظر معركة و منظر تضحية بجانب            
بيت طويل وتوجد طبول أخرى عليها زخارف حيوانية فـي دائرهـا العلـوي              
واألسلحة التي وجدت في هذا المكان تشمل رماحـاً ورؤوس سـهام وبعـض               

 صون  –لخناجر ذات الشفرات المزخرفة كما توجد أيضاً طبول من نوع دونج            ا
أدخلت عليها تعديالت تبين بوضوح أنها صناعة محلية ووجد نمـوذج برونـز             
واحد يوحي بأن نوعاً ما من مصارعة الثيران كان يمارس في يونان وقد مثـل               

 إلـى النـوع    نوعان متميزان من صناعة النقش على األحجار الكريمة باإلضافة        
  .الصيني

òîiìë‹Ûa@Šìƒ—ÛaZ@ @

 الصقيع دائماً على تهشيم سطوح الصخور المعرضة ثـم       –تعمل الرياح     
تأتي األمطار و تغسل الفتات وتدفعه إلى جداول المياه فاألنهار، ثم أخيراً تحمله             
إلى البحر حيث تتراكم كرواسب فوق القاع وعلى مر ماليـين الـسنين تتجمـد              

صخور جديدة ونتيجة لتحركات القشرة األرضية يقذف بها عادة  الرواسب وتكون 
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 ثم تبدأ العملية مرة أخـرى       -مرة أخرى فوق سطح البحر لتكون أراٍض جديدة         
من جديد وفي العصور القديمة ماتت حيوانات البحر ورفعت أجسامها في هـذا             
 الراسب حيث تغطيها الرواسب التالية ونفس الشيء حـدث للحيوانـات البريـة            
والطيور التي ماتت في طين األنهار أو على شواطىء البحر فاألجزاء الطريـة             

  .من أجسامها تتحلل ولكن الهياكل تبقى وتحفظ كمستحجرات في الصخر
òîÜÔ–Z@ @

استوطنت هذه الجزيرة  الواقعة في البحر المتوسط منذ عصور ما قبـل             
وأدى هذا إلى تـشييد  التاريخية واستوطنها اإلغريق في القرن الثامن قبل الميالد         

وميكـارا  ) زاتيلي( وليونتيني وتاكسوس وميسانا syracuseمدن مثل سيراقوسه    
وجيال، اكراكاس وسبلينوس وحدث صراع بين هذه المدن والمستعمرة الفينيقيـة           
في قرطاجة في بداية تاريخها حيث اقتصر االستيطان الفينيقي في صقلية علـى             

طول السيراقوسي أسطول  القرطـاجيين       جـزء صغير من الجزيرة وهزم األس     
بيد أن هذا كان مقدمـة لمحـاوالت أخـرى          . م. ق 480في معركة هيميرا عام     

م إلـى أن أصـبحت      .للسيطرة على قرطاجة طوال القرنين الرابع والثالـث ق        
  .م وهي أول إقليم تحصل عليه روما. ق227صقليـة مقاطعة رومانية في 

وأصبحت صقلية واحدة من أكبـر      واتخذت سيراقوسه عاصمة للمقاطعة     
. موردي الحبوب لروما حيث كانت فيها ضياع كبيرة في الكثير مـن المنـاطق             

وغالبية العمال فيها كانوا من العبيد، وكانت الجزيرة في ازدهار ورخـاء إلـى              
القرن الرابع للميالد ويظهر هذا في القـصور الفخمـة مثـل بيـازا أرميرنيـا               

  .رز الفاخر نفسهوقصـور أخـرى شيدت على الط
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Šì–Z@ @

 ميال إلى الجنوب    45هي مدينة الفينيقيين القدماء المشهورة تقع على بعد           
ميالً إلى الجنوب من صيدا وتعتمد شهرتها على قوتها كمينـاء           20من بيروت و  

. بحري كما كانت ميناء فزدهرا تحت حماية مصر إبان األسرة الثامنـة عـشرة             
صور ودام الحصار خمس سنوات غير      )م.ق722-727(هاجم شلمنصر الخامس  

 592 سنة كان نهايته سنة      13انه لم يهتم بأخذ المدينة ثم حاصرها  بنوخذ نصر           
م فمأل البوغاز بين الشاطئ وبـين       .ق332-333(م كما حاصرها اإلسكندر     .ق

الجزيرة وأخذها بعد حصار دام سبعة أشهر فقتل كثير من أهلها وأحرقت المدينة             
و بعد  .د السلوقيين والرومانيين، فازدهرت تحت حكم الرومان      بالنار ثم وقعت بي   

واستولى عليها الصليبيون سنة    . م638م فتحها العرب المسلمون سنة      . ق 64سنة  
  .ثم استرجعها صالح الدين. م1124
a‡î–Z@ @

 مـيالً   25مدينة فينيقية مبنية على ساحل البحر المتوسـط علـى بعـد               
 وكانت صيدا أم المـدن الفينيقيـة إذ         . ميالً شمالي صور   20جنوبـي بيروت و  

كانت تعتبر صور إحدى مستعمرات صيدا وكثيرا ما ورد اسم هاتين المـدينتين             
ازدهرت صيدا مدة الحكم    . وقد اشتهرت صيدا بالتجارة والمالحة والصناعة     . معاً

وكان لصيدا أيـام    . م. ق 333اآلشوري والفارسي استولى عليها اإلسكندر سنة       
اغتـصبها  . م638ة ومجلس أعيان فتحها العرب المسلمون سـنة         الرومانيين وال 

  ).م1182(الصليبيون وحررها صالح الدين 

وقد عثر في صيدا على عدد من التوابيت يضمنها تابوت احيرام وعليه            
م إضافة إلى عـدد مـن التوابيـت اليونانيـة           .نقش فينيقي في القرن العاشر ق     

  م .خامس والرابع قالرومانية يرجع تاريخها إلى القرنين ال
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Éà§aë@‡î—ÛaZ@ @

أسلوب حياة يعتقد أنه دام اكثر من مليوني سنة خالل فترتـي العـصر                
الحجري القديم والعصر الحجري المتوسط وبقي هذا األسلوب أيضاً إلى األزمان           
المتأخرة وفي مناطق شاسعة مثالً في استراليا حتى قدوم األوروبيـين أو فـي               

البرتغاليين وفـي معظـم أمريكـا حتـى وصـول           معظم إفريقيا حتى وصول     
  .األوروبيين

واقترح رواد بحوث ما قبل التاريخ في القرن التاسع عشر مثل هنـري             
إن دراسة أسلوب حياة صيادي اليوم قد تلقي ضوءاً على        . كريستي وجون لوبوك  

حياة اإلنسان المبكر وأن المقارنات يجب أن تجري متى مـا سنحت الفرصـة،             
كهذه ذات فائـدة    ) اثنوغرافية(ب علماء ما قبل التاريخ اليوم أن دالئل         ويعتقد أغل 

  .إال أنها يمكن أن تكون مضللة

ويبدو أن أسلوب الحياة المعتمد على الـصيد والجمـع كـان ذا صـفة               
عالميـة قبل دخول الزراعة، ومن الناحية النموذجية فإن السكان غير الزراعيين           

ال بصيد الحيوانات  وتقوم النساء واألطفال بجمع        يمتلكون اقتصاداً يقوم فيه الرج    
القوت وينبع وجود العوائل أحادية الزوجة التي هي سمة شعوب كهذه الرغبة في             
المشاركة في المنتوجات التي يحصل عليها بحثاً عن الطعام وضـرورة تربيـة             

  . األوالد بعناية ولفترة إتكالية طويلة

ما تكون متساوية ففي الـشريط      وعموماً فإن مساهمة مصدري الغذاء قل     
االستوائي يؤلف الغذاء النباتي المجموع ضعف حجم اللحم المصطاد، ولكن ليس           
بالضرورة أن تحتوي على نسبة كبيرة من البروتين وعلى النقيض مـن ذلـك،              

وتكـون  . يؤلف الغذاء النباتي أقل من عشر وجبة الطعام في المناطق المرتفعـة        
إنتاجاً وعادة أقل عدداً من الرجال وذلك بسبب قتـل   النساء في ظروف كهذه أقل      
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األطفال من اإلناث وغالباً ما يحصل السكان الساحليون على كميات كبيرة مـن             
السمك عن طريق الصيد شأنها في ذلك شأن المجموعات التي لها اتـصال مـع               

  .البحيرات واألنهار التي تحتوي على األسماك

عملية صنع آالت قام بها اإلنسان قبـل        ويبدو أن الصيد لم يبدأ قبل أول        
واسـتناداً إلـى إحـدى      . مليون سنة بينما كان الجمع أقدم من ذلك بكثيـر         2-3

النظريات فإن الحاجة لألدوات الحجرية ظهرت عندما بدأ الـصيادون يـشقون            
بطون فرائسهم وقبل هذه الفترة لم يكن الصيد غريزيا ألنه لم يكـن باسـتطاعة               

  .قتلونه من الحيواناتالبشر شق بطون ما ي

 آلـف سـنة أو      300ولقد مارس اإلنسان صيد الحيوانات الكبيرة قبـل           
ربمـا أكثر من مليون سنة وما أن تعلم الصيادون فن الصيد حتى غلبهم الطموح 
وساعدهم في ذلك الحجم الكبير للحيوانات ومـن ثـم الرمـاح المتطـورة ذات               

الوقت المبكر الذي قـام بـه اإلنـسان         النهايات الحادة وال يعرف إال القليل عن        
بالصيد ولم يعثر أبداً على شراك أو فخاخ إال أنه عثر على فيل وقـد اخترقـه                 
رمـح وكذلك على عدد من عظام الحيوانات وهي تحمل جروحاً نتيجة ضـربة             
رمح وهناك دليل في سولوتري في فرنسا على أن الخيل كانت تقتل بارغامهـا              

  .على القفز عن جرف صخري

وغالباً ما يصطاد نوع من الحيوان بصورة مكثفة أكثـر مـن األنـواع              
األخرى ففي أوربا كان اآليل األحمر والحصان والرنة هي الحيوانات المصطادة           
وتبرز األبقار والكركدن والفيلة هي قائمة الحيوانات التي كانت تصطاد بكثـرة            

  .كذلك الضباء من حيوانات الصيد الشائعة في إفريقيا

دو أن التطورات الرئيسة في الصيد أتت في نهاية العصر الجليـدي            ويب
 سـنة   15.000فاختراع الرمح الشائك أو الحربة ذات الخطاف قبـل حـوالي            
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واستخدم قاذف الرمح لدفعه وتبرز أهمية أداة صيد كهذه بالطريقة التـي كيفـت              
 وكان وضع فيها في كل قارة من استراليا إلى أمريكا من خالل أفريقيا وأوراسيا   
  .نصول حيوانية واستخدامها مثل شوكات عظام قرن  الوعل المنحوته

 سنة والبد أن يكون اختراع القوس والسهم        11.000واخترع القوس والسهم قبل     
 سنة قد أضاف كثيراً إلى قوة القتل لدى الـصيادين ونالحـظ فـي               11000قبل  

الطيور وكانت هذه   الوقت  نفسه أولى صنارات صيد األسماك وما يسمى بسهام           
  .اآلالت جميعها مصممة لوضع الطعم أمام السمك أو الطير لبلعه

ويعتقد أن صيادي العصر الحجري األوسط الذين كان علـيهم مواكبـة              
الغابات التي انتشرت صوب الشمال  عبر أوروبا في نهاية العـصر الجليـدي              

الثديات الـصغيرة   تحولوا إلى أسلوب جيد لعبت فيه األسماك والطيور و        . األخير
وقد عثر في مواقع تعود إلنـسان العـصر الحجـري األوسـط             . دوراً متزايداً 

المحفوظة  بشكل رائع في مستنقعات الخث في شـمال أوروبـا علـى شـباك                
وصنارات وفخاخ من غصن األماود لصيد الـسمك ومجموعـة مـن األدوات             

  .األخرى يعتقد أنها استخدمت لصيد الحيوانات

يادو الحصان والرنة في أوروبا فـي العـصر الجليـدي           وبينما كان ص    
يحصلون على معظم طعامهم من حيوانات تعيش ضمن قطعان كما يفعل بعض            
سكان القطب الشمالي اليوم فإن صيادي العصر الحجري األوسط الذين عاشـوا            
في غابات معتدلة المناخ كانوا يحصلون على نسبة أكبـر مـن طعـامهم مـن                

ولسوء الحظ فإن علماء اآلثار ليس لديهم إال معلومات ضـئيلة  المصادر النباتية    
لمعرفة أنواع النباتات هذهن وتنسب البقايا التي غالباً ما يعثر عليها  إلى قـشور    
البندق التي تتحجر بسهولة كبيرة وهذه توجد في مواقع تعود إلى الفتـرة بـين               

  . ما بعد الجليديةالعصور الجليدية األخيرة وكذلك في موقع تنسب إلى الفترة
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وتوجد بذور الفواكه في كثير من المواقع المبكرة  وعلى ما يظن فـإن                
ثمار الجوز والبذور كانت تؤكل على نطاق واسـع وعثـر علـى عـدد مـن                 
المستوطنات وهي تتميز بركام األصداف أكوام من عظام الـسمك والحيوانـات            

 أن مستوى البحر خالل الصدفية وتشير حقيقة عدم وجودها في فترات مبكرة إلى      
العصور الجليدية كان على عمق مئات األقدام تحت مستوياته الحالية وهكذا فان            

  .المواقع الساحلية البد أن يكون الماء قد غمرها منذ ذلك الحين
µ—ÛaZ@ @

سكن اإلنسان الصين أوالً في عصر البالبستوسين القديم قبـل حـوالي              
في وسط الصين الذي يعود لهـذه الفتـرة         وقد أنتج موقع الن تيان      . مليون سنة 

سلسلة من األدوات الحجرية إلى جانب فك وجماجم تعود لشكل مبكر لإلنـسان             
 ثم يتوسط اإلنسان والقرد، ومـن  778المنتصب القامة بدماغ يبلغ حجمه حوالي       

الممكن أن يكون الجزء في أقصى الجنوب شبه االستوائي من الصين قد سـكن              
 ويذهب بعض الخبـراء     Australopithecusر يعرف   قبل ذلك مـن جنس آخ    

 كان قريباً مـن     Gigantopithecusإلى أن مخلوقاً متحجراً شبيهاً بالقرد سمي        
  .اإلنسان يعيش في الصين

 وأشهر جنس من البشر من العصر الحجري القديم في الصين كان من            
بقايـا  جنوب غرب بكين، وقد تم العثور علـى         ) كلم40( ميالً   25 تيان   -جوكؤ

متحجرة لحوالي ثالثين فرداً إلى جانب دزينة من الجماجم وقد اختفت كل هـذه              
البقايا في أثناء الحرب العالمية الثانية، إال أنه قد عثر على المزيد من البقايا من               

ويعد الرجـال المتحجـرون رمـزاً       . ضمنها جمجمة وفكاً سفلياً منذ ذلك الحين      
ة ولعلهم يعودون لحقبة طويلة حوالي نـصف    لنموذج من اإلنسان المنتصب القام    

مليون سنة مضت، وكانوا يشبهون من ناحية الحجم األجناس الحديثة األصـغر            
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حجماً وهم أقدم الرجال المتحجرين الذين تم العثور عليهم حيث يبلغ حجم الدماغ             
 وكانوا يصنعون أدوات حجريـة      3 سم 1000لدى كل واحد منهم عادة أكثر من        

 من النوع المسمى بأدوات القطع، التي تـذكر كـذلك بـاألدوات             بسيطة أغلبها 
 وال يعرف   Fire ألوروبا كما أنهم كانوا يمتلكون النار        Clactonianالكالكتونية  

يقومون بصيد الحيوانات الكبيـرة،     . بصورة موثوق منها المدى الذي كانوا عنده      
  .والمدى الذي كانوا يعيشون عنده بصورة اعتيادية في الكهوف

ويعرف نوع إنسان نياندرتال وإنسان العصر الحجري القـديم األعلـى           
مـن الصين لكن ال يوجد من التفاصيل إال القليل حول تاريخهما أو عالقتهمـا              

مثل شـعب   ) األعلى(ويبدو أن شعوب العصر الحجري القديم األخير        . اآلثارية
مـن نـوع    قد كانت   )  منه 18.000قبل حوالي   (  تيان -الكهف األعلى في جوكؤ   

  .مغولي

إن االستقالل المدهش للصين عن الحضارات القديمة الذي انبثـق مـن              
التحريات اآلثارية أحد أهم السمات التي تميز الصين وهذا جلي على نحو خاص             
في تقنيات صب البرونز والحديد والفخار والحرير واليشب ويبدو واضحا فـي            

 الحجري الحديث قد نشأت من الوقت ذاته أن الحضارات الصينية المبكرة للعصر    
مجتمعات الصيد والجمع المعقدة للشرق االقصى والسيما تلك التي في الجنـوب             

وما إن تأسست السالالت المبكرة فـي       .   في أكبر الظن    Thailandوفي تايالند   
  .الصين حتى تطورت سمتها البارزة تطوراً سريعاً

) عظام الكهنـة  (سبقاً في   وقد كان استخدام الصين للكتابة الرمزية قائماً م       
 سلسلة مـن الممارسـات والمعتقـدات        ritualvesselsوتبين اآلنية الشعائرية    

الدينيـة ويمكن الوقوف على آثار بعض االتـصال مـع حـضارة كاراسـوك              
لجنـوب سيبريا إال أنها ذات أهمية قليلة ولم تبدأ الصين ببسط نفوذها على آسيا              
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حيث ) م. ق220-206( تحت حكم ساللة هان    الوسطى وباتجاه فيتنام وكوريا إال    
أدت الحروب مع قبائل هسينغ نو بالصين إلى فتح بقـاع واسـعة مـن األرض                
ونشأت من ذلك  التجارة عن طريق الحرير الذي كان مهما لبيزنطة بقدر أهميته              

لتصنيف ) م906– 618(للصين وبلغت هذه التجارة أوجها تحت حكم ساللة تانغ          
  .CH,ANG- AN -آن–زة الفريدة للعاصمة جانغ المزيد إلى المي
bäî¾bi@õýÛaZ@ @

وهي عملية ذات عالقة وثيقة بصناعة الزجاج يتم فيها تسخين مـسحوق       
الزجاج إلى أن ينصهر ويتحول إلى كتلة غير شفافة ولقـد اسـتخدم الـسلتيون               

ـ        ة، الطالء بالمينا في أوروبا قبل الرومان وشاع استخدامها في العصور الروماني
وهناك مصنع إلنتاجها في نامور فـي فرنـسا، وشـاع فـي فتـرة الهجـرة                 

Migrationperiod         أسلوب الطالء بالمينا عرف بالشامبليني وكانت األجـزاء 
المراد طالؤها بهذا األسلوب تقطع تاركة تجاويف وذلك كي يغطي المينا سـطح            

طانيا وإيرلندا آنية المعدن بالكامل  وقد أنتج المسيحيون األوائل من السلت في بري 
رائعة مطلية بالمينا واستمر شيوع الطالء بالمينا إلى القرون الوسطى المتـأخرة            

  .واحد المراكز المهمة إلنتاجه هوليموجيز في فرنسا
ñ†aë‹�Z@ @

يصف هومر في اإللياذة الحرب التي خاضها أجاممنون ملـك ميـسينا            
طروادة التاريخي علـى    وغيره من األمراء اآلخيين ضد طروادة وقد فقد موقع          

الساحل اإلبجي آلسيا الصغرى حتى اكتشفه عالم اآلثار األلماني شـليمان فـي             
  . بالقرب من الموضع الجديد المعروف باسم حصارليك1871عـام 

وأعمال التنقيب التالية منذ ذاك التاريخ قد كـشفت عـن أطـالل تـسع               
هذه األعمال أمـدتنا    مستقرات سكنية في طبقات كل منها فوق األخرى ونتيجة ل         
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طروادة بأكمل صورة عن تطور عصب البرونز في غرب آسيا الصغرى مـن             
أطالل مدنها المتعاقبة رغم أنه قد عثر حديثاً على أطالل أقدم في كوم نبه علـى              

وقد أجريت أعمال تنقيب فـي      . مقربة من هذا المكان وفي بوليوكني في لمنوس       
ومدينـة  . ألولى في ترمي في لسبوس    مستعمرة سكنية هامة معاصرة لطروادة ا     

طروادة األولى تنتمي إلى الصنف األول من األلف الثالثة قبل الميالد وقد كانت             
محصنة تحصيناً قوياً وتحتوي على قصر صـغير لـزعيم أو لملـك رغـم أن                

أما ) خمسين متراً تقريباً  (أقصـى اتساع لقطره ال يزيد عن أربع وخمسين ياردة          
كانت ثكنة هامة تنتمي إلى النصف الثاني من األلف الثالث قبل           طـروادة الثانية ف  

وقد استمرت لمدة طويلة ومرت بمراحل مختلفة، ولكن يبدو أنها كانـت            . الميالد
ال تزال تمثل حصن زعيم قبيلة على أن تكون مدينة كاملة النمو وعلى العمـوم               

  .صادي الصحيحكانت غنية ومزدهرة وقبيل النهاية أصبحت مدينة بالمعنى االقت

وقد استعمل المعدن من قبل في طروادة األولى لصناعة الحلي واألدوات             
واألسلحة ولكن في عصر طروادة الثانية أمكن استعماله علـى نطـاق أوسـع              
لصناعة فازات معدنية أيضاً،  وقد استعلم البرونز والذهب والفضة والرصـاص    

ارية المترامية للثكنة وكـان     جميعها، وهي توضح مقدار الثراء واالتصاالت التج      
قصر الحاكم أكبر كثيراً عن ذي قبل وقد بني على طراز الميجارون الهـومري              
ويتكون من حجرة مستطيلة تتوسطها مدفأة والدخول إليها عـن طريـق رواق             

ومعظم المعلومـات   . طويل وقد دمرت طروادة الثانية في النهاية بأيدي أعدائها        
وعات العديدة من أشغال المعادن والجواهر التـي        عن ثرائها مستمدة  من المجم     

) كنز بريـام  (وأشهر هذه األشياء هو المسمى      . أخفاها األهالي قبل حلول الكارثة    
  .الذي عثر عليه شليمان ومجموعة من نوع مماثل عثر عليها حديثاً في بوليوكني
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 كانت عليه والمستعمرات السكنية الثالثة التالية لم تكن على قدر من األهمية مثلما
م كانـت هـي   .ق1900طروادة الثانية ولكن طروادة السادسة التي بدأت حوالي    

التي أنشئت فيها القلعة الرئيسة محاطة بجدار بديع مشيد بحجر دسـتور مقـوى              
 أوروبية تتجه غربا نحو بحر ابجة حول        -بدعائم خارجية وكانت الشعوب الهندو    

 وهذا حسب ما يمكن استنتاجه مـن       هذا التاريخ ويبدو أنها استقرت في طروادة      
أن كميات كبيرة من عظام الخيل التي لم تكن معروفة من قبل في هـذا المكـان    
وكشف عنها في هذا المستوى فالحصان متعلق بالهنود األوروبيين ومن الجـدير            

مـروض  (هكتور بأنه ) االلياذه(بالمالحظة في هذه المناسبة أن هومر يصف في     
  ).خيول

امسة كانت مستعمرة مكونة مـن منـازل صـغيرة أمـا            وطروادة الخ 
طـروادة السادسة فكانت أكثر أهمية، وكان يتوسطها حصٍن ملكي رئيسي مكون           

يبدو انه كان يقوم قـصر      .  من مدرجات محددة المركز في الوسط بين الطبقتين       
غير أنه لم يبق منه شيء يدلنا عما إذا كان هذا صحيحاً أم ال، حيث أن جميـع                  

ني قد أزيلت لتخلي مكانا للمباني التالية وقد دمرت المدينة بأكملهـا تـدميراً      المبا
م تقريباُ ويشك أن هـذه المدينـة    . ق 1800شديدا بفعل الزالزل والنيران حوالي      

وإن كان كثير من الناس يعتقدون أنها هـي  ) االلياذة(التي تحدث عنها هومر في  
طروادية يقع بعد ذلك  بنحو ستمائة عام        هذه المدينة ألن التاريخ المقدر للحرب ال      

وعلى العموم يعتقد أن مدينة طروادة السادسة المعاد بناؤها وصلت إلى نهايتهـا             
م والثكنـة المعروفـة باسـم طـروادة         . ق 1100األخيرة نتيجة زلزال حوالي     

  .هـي في الواقع على ما يحتمل المدينة التي تحدث عنها هومر) أ(السـابعة 
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ندر األكبر قصارى جهده ألعادة إنعاش المدينة ولكن رغم         وقد بذل اإلسك  
أنها قد مرت ببعض مراحل رائعة في ذلك الوقت في العصر الروماني التالي إال              

  .أن المدينة قد تدهورت ثم اختفت نهائياً قروناً عديدة حتى كشف عنها شليمان
òjî�Z@ @

نيـل  عاصمة مصرية قديمة ومركز ديني  تقع على الضفة الـشرقية لل             
جنوب القاهرة ويحد طيبة معبد الكرنك في الـشمال         ) كم700( ميالً   435حوالي  

لقد كشفت التنقيبات التي أجريت مؤخراً عن معبـد         . ومعبد األقصر في الجنوب   
كان قد ) آنن(استخدم رصيفاً للسفن كان قديماً يقع على ضفة النهر ومعبد متكامل   

بات المعابد وأسوارها التي شـيدت   جرد من اثاثه واستخدم مادة للحشو ضمن بوا       
)  أبـي الهـول   (بعدئذ وعثر في األقصر على بداية شارع يحتوي على تماثيـل            

ورغم العثور على أكثر ) كم2(ميل 1.2يرتبط مع معبد الكرنك على بعد أكثر من 
 مقبرة ملكية في طيبة التي تقـع علـى الـشاطىء            80 مقبرة خاصة و   400من  

  . ال تزال تكشف عن المزيد منهاالغربي للنهر فإن التحريات

وتغطي المقابر الملكية المبكرة بناية على هيئة هرم تنسب إلـى أمـراء               
إال أن أروع القبور وأكثرها شهرة هي تلك التي ترجـع           . الساللة الحادية عشرة  

إلى فترة المملكة الجديدة  في وادي الملوك شمال المقبرة ووادي الملكـات إلـى               
قبور النبالء هناك بعض القبور ذات الزخـارف الزاهيـة          والى جانب   . الجنوب

تقـع بالقرب من قرية العمال في دير المدينة،  ويتضمن العمل حالياً مجموعـة              
معابد الدفن الكبيرة التي تمتد من القرنة في الشمال إلى مدينة حابو في الجنـوب               

ـ      سجيل صيانـة الطبقة الثانية من معابد حانشبسوت عنـد الـدير البحـري والت
الكامـل لنقوش رمسيس، وهناك اآلن اكتشافات جديدة في قصر امينوفيس الثالث     

AMENOPHISفي ملكانا  .  
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æìÐî�Z@ @

عـشرين  ( مـيالً    12يقع بعض  أهم أطالل العراق، على بعد حـوالي             
إلى الجنوب الشرقي لبغداد وثمة وجود عقد الطيـسفون الـذي           ) كيلومتراً تقريباً 

 المعقود والواجهة اآلجر للجناح الغربي للقصر المتهـدم         يتكون من القوس الكبير   
 129وكان هذا الموقع عـام      ) ميالدية579-521(الذي يعزى إلى خسرو األكبر      

م معسكراً استخدمه الملوك الغرثيون لمراقبة تحركات العدو فـي العاصـمة             .ق
م كان ثمة قصر مشيد هناك، كمـا أنـشئت          . ق 55سلوقيا عبر النهر، وفي عام      

ية بجواره وأخيرا تحت حكم الساسانيين أصبح هذا الموقع العاصمة المتبادلـة            قر
  .مع سلوفيا نفسه

ويرجع تاريخ المبنى القائم حتى اآلن إلى القرن الرابع المـيالدي ولـو             
أنـه قد يضم بعض أجزاء بناها خسرو إال انه يرجح كثيراً إلى أن بناءه األصلي      

وال يزال عقـد قاعـة العـرش        )  م 272-242(قد جرى في عهد سابور األول       
الكبيرة أواأليون من الطراز الساساني معتبراً أوسع عقد شيد باآلجر غير المسلح            

وهذا السقف المعقـود    ) مترا25ًحوالي  ( ياردة   27في العالم إذ يبلغ عرض قبوه       
يـاردة 40 ياردة وارتفاعه عن األرض  54 ياردة  وطوله 27الذي يبلغ عرضه 

للتهوية كاحتياط وقائي ضد الرطوبة وربما كان الجانب المفتـوح          تخترقه ثقوب   
  .لهذه الصالة الهائلة االتساع مغطى بالستائر

وكثيراً ما تعرض الطيسفون للهجوم الحربي وسقط فعالً في يد تراجـان            
وبعـد فـتح    . ولوسيوس فيروس لكنه صمد أمام جيش الملكة زنوبيا ملكة تدمر         

. م637لعراق أثر واقعة القادسية الشهيرة في عـام         الجيوش العربية اإلسالمية ا   
  .دخل سعد بن أبي وقاص طيسفون وقضى بذلك على الحكم الساساني في العراق
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 بدراسة التخطيط األصـلي     1903وقد قامت عده بعثات ألمانية منذ عام        
 فإن جنـاح الواجهـة      1901لهذا المبنى ولما كان جناحه الشرقي قد  انهار عام           

حوالي ثالثة أمتار وبه آثار     (اقي بجداره اللبن البالغ سمكه عشرة أقدام      الغربية الب 
  .عوارض خشبية رابطة يمكن رؤيتها حتى اآلن

ÉjÛa@bîã‡Ûa@köbvÇZ@ @

وضع اإلغريق قائمة بسبعة من األعمال الفنية العظيمة والقوائم تختلـف             
 رودس  ولكن العجائب العالمية السبعة التي اتفق عليها بصفة عامة هـي تمثـال            

إلله الشمس هليوس الـذي     )  متراً تقريباً  30( قدم   100وهو تمثال يبلغ ارتفاعه     
 400يطل على مدخل ميناء الجزيرة ومنارة اإلسكندرية التـي تبلـغ ارتفاعهـا      

والموسوليوم وهو مقبرة موسـولوس فـي هاريكارنـا         )  أمتار تقريباً  106(قدم
يبلـغ ارتفاعـه أربعـين      سـوس في آسيا الصغرى وتمثال زيوس في أولمبيا و        

وصنعه من الذهب والفضة المثال فيدياس ومعبـد أرتيمـيس          ) مترا12ً(قدمـاً  
أوديانا في إفس وحدائق بابل المعلقة وأهرامات مصر وجميع هذه العجائب قـد             
تهدمت فيما عدا أهرامات مصر ولكن يمكن رؤية بعض نقوش معبد أرتيمـيس             

  .لندنوالموسوليوم في المتحف البريطاني في 
òi‹ÈÛaZ@ @

استخدمت العربات في أجزاء كثيرة من العالم القديم منذ عصور ما قبل            
التاريخ وقد استخدمت في العصر الحديدي األوروبي في الحروب وفـي دفـن             

  .األغنياء

 -وأدخلت العربة في الشرق األدنى بوساطة الطبقة األرستقراطية الهندو        
ت عربات خفيفة تجرها األحـصن      أوروبية التي كانت على راس الحوريين وكان      
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وأدى ذلك إلى أسلوب جديد   في الحرب يستوجب بناء السدود الترابية المانعـة               
حول مدن سوريا واستخدم السومريون قبل ذلك عربات ذات دواليـب عجـالت             

إال أنها كانـت ذات اسـتخدام       ). نوع من الحمر الوحشية   (تجر بواسطة االحذر    
 وفي البرونز كما عثر على نماذج حقيقية في         محدد وهي مصورة في الفسيفساء    

  .اوروكيش

وتعود العربات في الصين إلى القسم األخير من ساللة شـانغ حـوالي             
م وتم التنقيب عن دفنات لعربات كاملة مع االحصن وسائقي العربـة            . ق 1200

ومن بين السمات المهمة استخدام صندوق واسع منخفض يدخل إليه من األمـام             
شـعاع    (Spokes في جزأين أو اكثر والعديـد مـن البرامـق            واطار العجلة 

في العجلة وتشبه العربة الصينية تلك التي اسـتخدمت فـي قفقاسـيا             ) الدوالب
Cauaus                في وقت اقدم بقليل مشيرة إلى شيء مـن االتـصال المباشـر بـين 

 -1200حـوالي   (المنطقتين واستخدمت العربات في الحروب في ساللتي شانغ         
ولكن عندما امتدت الحرب إلـى      ) م. ق 771-1027(وجو الغربية   ) م. ق 1027

مستنقعات وجبال الصين الجنوبية اصبح استخدامها غير عملي عدا نقل الموظفين 
  .المدنيين

µìíþa@‹—ÇZ@ @

) كـانيوس (ومعناها فجر و  ) ايو(اشتق اسم ايوسين من كلمتين يونانيتين       
خ األرض التي تقـع مـا بـين         ومعناها الحديث واطلق على تلك الفترة من تاري       

وهويميز بدء الحقب الثالث ويبشر بفجـر .  مليون سنة مضت45سبعين مليون و
 مليون سنة ظهرت األسالف     25الحياة الحديثة وخالل هذه الفترة التي يبلغ مداها         

  .االولى لكثير من الحيوانات الحديثة
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ألرض ويظن أن القارات والمحيطات بلغت توزيعها الحالي على سطح ا         
خالل عصر االيوسين وفي بعض المناطق هبط قاع البحـر تـدريجياً ليكـون              

مثل أحواض لندن وباريس بينما يمتد  محيط ضيق وعميـق           ) أحواض ترسيب (
 بطول جنوب أوروبا حتى جزر الهند الشرقية وكان         Tethysنسبياً يسمى تثيس    

 أن الظـروف    الجو في هذا العصر أدفأ بصفة عامة عما هو عليه اآلن إذ يظهر            
  .االستوائية والمعتدلة كانت أكثر انتشاراً

وحدث نشاط بركاني كبير خالل عصر األيوسين في كثير مـن أجـزاء       
العالم في منطقة القطب الشمالي وشمال بريطانيا وجنوب الهند وشرق إفريقيا كما 

 ولو أنها لم تكن أبداً على نفس النطاق. حدثت تحركات في القشرة األرضية أيضاً
الذي حدث في أواخر الحقب الثالث ويدل التفاوت الكبير بين حيوانـات شـمال              
أمريكا وحيوانات غرب أوروبا خالل عصر األيوسين المتـأخر علـى حـدوث        

  .انفصال أرضي بينهما

والنباتات األرضية في عصر األيوسين كانت بوجه عام كالنباتات الحديثة   
غير أن النباتات الزهرية كانـت      . تتقريباً شاعت فيها السرخسيات والمخروطيا    

وكـذلك كانـت    ) غير الدائمة الخضرة  (هي الغالبة بما في ذلك األشجار الزمنية        
أما الحيوانات الفقارية   . أسماك وال فقاريات عصر األيوسين تشبه أشكالها الحالية       

وخصوصاً الطيور والثدييات فلم تتشابه مع األشـكال الحاليـة إال قلـيالً إال أن               
ا السريع بدأ خالل عصر األيوسين فالثدييات األولية للغاية وهي مخلوقات       تطوره

ذات خمسة أصابع في القدم وأمخاخ صغيرة وأسنان قليلة التحدب، تطورت إلى            
أشكال أكثر تنوعاً، كما زادت حجوم أجسامها وأمخاخهـا وتحـورت أسـنانها             

ي عصر األيوسـين    وأطرافها لتالئم أساليب كثيرة مختلفة للحياة، كما تطورت ف        
. كل المجموعات الرئيسة من الثدييات المشيمية وتشمل الحيوانـات القارضـة            
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وآكلة الحشرات والرئيسيات وآكلة اللحوم والعواشب ذوات الظلـف والحيتـان           
وكذلك تطورت طيور كبيرة غير قادرة على الطيران من نوع النعامة غيـر أن              

  .قد انقرضت بالتدريجالسالالت األقدم من الطيور ذوات األسنان 
µìîÜjÛa@‹—ÇZ@ @

ومعناها كثير  ) pleion(اشتق هذا العصر اسمه من الكلمتين اليونانيتين        
وقد كان مـدى هـذا      ) الحديث األقرب (أي العصر   ) حديث  ( ومعناها   kainosو

 مليون سنة وبنهايته انتهى العصر الثالثي ولم يبق بعده إال ما يزيـد              15العصر  
  .نة للعصر الرباعي لالستكمال النهائي للعصور الجيولوجيةقليالُ عن مليون س

وقد أدت ارتفاعات وانخفاضات بعض أجـزاء سـطح األرض، التـي            
استمرت إلى ما بعد  عصر الميوسين، إلى أن أخذت القارات والمحيطات شكلها             

الذي امتد بطول   ) المحاط باألرض (الحالي تدريجياً، ثم أخذ البحر الكبير المغلق        
هر الدانوب حتى جنوب روسيا يتناقص تدريجياً، حتـى تحـول إلـى             حوض ن 

مجموعة من البحيرات والبحار المغلقة، نذكر منها بحيرة أورال والبحر األسود            
وفي شمال غرب أوروبا تكون بحر الشمال علـى أثـر هبـوط             . وبحر قزوين 

وفي هذه األثناء تآكلت بسرعة سالسل الجبال التي تكونـت مـن قبـل              : خفيف
وامل التعرية تحت ظروف جوية ال تختلف كثيراً عن الظروف الجويـة فـي              بع

الوقت الحاضر، وفي حوالي نهاية عصر البليوسين، كان هبوط درجات الحرارة           
  ).عصر الجليد(نذيراً ببداية عصر البلستوسين 

وبوجه عام، كانت الحياة النباتية في عصر البليوسين تشبه إلى حد كبير              
ويبدو أن األحياء البحرية قد وصلت إلى مراحل تطـور          . حاضرنباتات الوقت ال  

ومنهـا  (ثابتة، ولو أن عدداُ من األنواع البليوسينية وكذلك قليالً مـن األجنـاس         
  .غير موجود في البحار الحديثة) الحوت ذو األسنان
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ومن الحيوانات البرية، كانت الثدييات أقل تنوعاً من أسالفها في عـصر           
ها كانت أكثر تنوعاً من حيوانات العصر الحاضر ويـدل هـذا            الميوسين، ولو أن  

االتجاه على أنه ربما بتكونه قد بدأت بالفعل مرحلة نقراضها وقد ظهرت األفيال             
والخيول الحقيقية والثيران والزراف والغزالن الكبيرة الحجم ألول مرة في هـذا            

  Doinotheriumالعصر وكانـت األفيـال بمـا فـي ذلـك الـدوينوثيريوم              
 بـصفة   Tetralophodonوالمستندونات األكثر تطوراً مثـل التترالوفـودون        

 كثيرة جداً وأوسع انتشاراً في ذلك العصر أكثر منها فـي أي عـصر               -خاصة
مثال ذلـك   (آخـر في التاريخ الجيولوجي بينما أصبحت الخيول الحقيقة األولى          

د الشبيهة باإلنـسان    وربما ِنشأت القرو  ) الهيباريون والبليوهيبوس وحيدة الظلف   
�.قبيل نهاية عصر البليوسين �

ð‡ÜîÜ§a@‹—ÈÛa@Z@ @

تعزى فكرة العصر الجليدي في التسلسل الجيولوجي إلى جـين لـويس              
اكاسيس وهو عالم الطبيعيات السويسري الذي اقترح هذا المصطلح في حـوالي            

ـ        1837عام   ا  وكان من العلماء السابقين له قد اقترحوا أن اآلثـار التـي غمرته
األنهار والصفحات الجليدية توحي أنها كانت اكثر اتساعاً مما هي عليه اآلن إال             
أن اكاسيس هو الذي تخيل وجود فترة  برد عالمية النطاق عندما كانت منـاطق               

  .قصية ومتباعدة مثل شمال أمريكا وألمانيا متجمدة

ـن واليوم هناك أكثر من دليل يؤيد وجود هذه الفترة قبل بضعة ماليين م
السنين في نهاية التسلسل الجيولوجي وفي الحقيقة فإنه موجود اليوم معلومات عن 
العصور الجليدية الموغلة في القدم وهي مقسمة على مراحل يبلغ عمر كل واحد             

  . مليون سنة200منها أكثر من 
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ولقد قبل علماء اآلثار من الناحية التقليدية الفكرة التي اقترحها البرخـت            
 عن وجود أربعة عصور جليدية تسمى في أوروبا كـونز كنـز        1909بنك عام   

ومندل ورس وفيرم تفصل بينها فترات جليدية أكثر دفئاً وكونت هذه المجموعـة      
الفترة الباليستوسينية التي أعقبت الفترة البالسونية ذات الطقس الـدافئ إال أننـا             

سنة 700.000اليوم نعرف أن الوضع أكثر تعقيداً من ذلك حيث كانت هناك في             
الماضية ماال يقل  عن سبع فترات باردة يفصل بينها طقس دافئ  وقبـل ذلـك                 
كانت هناك ست فترات أخرى لكنه يجدر بنا أن نميز بـين الفتـرات البـاردة                
والزحف الجليدي، فهناك في معظم الفترات الباردة البالغة ثالثة عـشر برهانـاً             

ميائيـة وبايولوجيـة ويوجـد      على وجود طقس البرد يحصل عليه من دالئل كي        
  ).أكثر من أربع أو خمس فترات(البرهان على فترات زحف جليدي منفصلة 

وتتجلى العصور الجليدية  بأشكال مختلفة في العصور المختلفـة ففـي            
الجبال العالية انحسر الثلج الدائم إلى المستويات األدنى وانحدرت األنهار الجليدية    

ل وطورت األنهار التـي تخـرج مـن الجبـال           إلى أسفل الوديان وحتى السهو    
طبقـات من اإلثلب الخشن لكسر الحجارة غير المصقولة في سهولها النهريـة             

وكان ابتكـار بنـك    . لكي يخترقها النهر بوساطة التعرية في الفترة الدافئة التالية        
  .المتعاقب الخاص بجبال األلب الشمالية من هذه الطبقات

ة العظيمة للمنطقة القطبية الجنوبية وجزيـرة       ويبدو أن الصفحات الجليدي     
كرينالند تكونت ألول مرة قبل مليوني سنة إال أن تكوين صفحة جليدية مقابلة في 
شمال أمريكا واسكندنافيا حدث في فترة الحقة وقد تـم توثيـق ثـالث فتـرات                
رئيسـة في أوروبا فقط وجميعها حدثت في فترة النصف مليون سنة الماضـية             

نه كان هناك خارج الكتلة الجليدية الحقيقية شريط من سهول التندرا يمتد            وال بد أ  
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باتجاه  خط االستواء إلى غابات المنطقة القطبية الشمالية التـي انـدفعت نحـو               
  .الجنوب باتجاه أوروبا وشمال أمريكا

sí‡¨a@ð‹v¨a@‹—ÈÛaZ@ @

م علـى مجموعـة أدوات      . ق 12.500طرأ تغيير كبير فـي حـوالي          
ا قبل التاريخ في الكثير من أجزاء إفريقيا وتميز  هذا التغيير تميـزاً              صيـادي م 

ضئيالً في حجم النصول التي  نصنع عليها األدوات الحجرية إضافة إلى زيـادة              
في نسبة األدوات العظمية وتظهر ألول مرة في سجل الفترة ما قبـل التـاريخ               

تلف البقايا العظميـة    أحجار مثقوبة ورماح صيد وأدوات معقدة  التركيب وال تخ         
لصيادي العصر الحجري الحديث أو العصر الحجري المتـأخر عـن اإلنـسان             

ومن المعقول االفتراض بان أسلوب الحيـاة مـن الناحيـة الماديـة             . المعاصر
والروحية لم يختلف إال قليالً عن الشعوب المعاصرة، التي تمارس الصيد مثـل،             

شعوب العصر الحجـري المتـأخر       وكانت   –سكان األدغال في جنوب افريقية      
متكيفة تماماً مع بيئتها ومارست في الكثير من مناطق القـارة اقتـصاداً متـنقالً      

وفي اإلمكان إرجاع الكثيـر     . مستخدمة الموارد النباتية والحيوانية بصورة فعالة     
مما بقي من فن الحجر اإلفريقي إلى هذه الفترة، وتشير الكثير من الرسوم إلـى               

ة للحياة اليومية، واستمر في معظم أجزاء إفريقيا الجنوبية وأجـزاء         مشاهد مفصل 
أخرى من إفريقيا الشرقية والوسطى، أسلوب حيـاة يعـود للعـصر الحجـري              

إال أن استمرار هذا اللون من الحيـاة        . المتـأخر إلى القرن التاسع عشر للميالد     
لى نجاح شـعوب    لفترة طويلة بعد تطور المجتمعات الزراعية المستقرة، لدليل ع        

  .العصر الحجري المتـأخر في التكيف مع بيئتها

لقد كان الكثير من الممارسات االقتصادية متخصصاً للغاية سواء كان في      
اختبار النبات أم الحيوان المراد استقالله، أم في الزمن الذي يجب أن يتم فيه هذا               
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المتخـصص هـذا    وقد أدت إلى قيام النشاط االقتـصادي        . االستقالل أم كليهما  
مجموعة أدوات متخصصة لدرجة  أصبحت معهـا أدوات العـصر الحجـري             
المتأخر التي يقوم علماء اآلثار بدراستها مختلفة من موقع آلخر ومـن منطقـة              
ألخرى وتشترك مع بعضها فقط في خاصيتها المميزة السائدة وهـي طبيعتهـا             

  .الدقيقة الميكرولينية ومميزات تقنية متخصصة

زراعة التي تعد السمة المميزة للعصر الحجري الحديث فـي          وأدخلت ال 
ثم انتشرت تدريجياً في    .  م.ق6000أوروبا إلى جنوب شرق أوروبا في حوالي        

وهكـذا فقـد    .  سـنة  3000القارة إلى أن وصلت الجزر البريطانية بعد حوالي         
سيطرت عملية االستيطان على تطور العصر الحجري الحديث علـى النطـاق            

  .والً ومن ثم مناطق صغيرة من أراض غير مأهولةالقاري أ

وكان المستوطنون األوائل من أصل أناضولي وحضارة العصر الحجري     
الحديث  في اليونان قربية الشبه جداً في مميزاتها من مثيلتها في الشرق األدنـى               

فتكونت التلول من القرى المبنية بـاللبن التـي اسـتمرت فيهـا        . في هذا الوقت  
ن في البقعة نفسها لمئات من السنين، واستخدم فيها الفخـار وزراعـة             االستيطا

الحبوب والبقول وكانت األغنام من الحيوانات المدجنة الرئيـسة ويعـد ظهـور             
القرى التي تعتمد حياتها على الزراعة في األحواض الخصبة في البلقان تغيـراً             

 كبيـرة فـي عـدد    جذرياً في اقتصاد هذه المناطق وحضارتها مؤديا إلى زيادة         
  .سكانها

وانتشرت فنون العصر الحجري الحديث التي أحدثت تغيـراً أقـل فـي               
األنماط الراسخة بطريقة أكثر تدرجاً باتجاه  الشرق حول ما فات البحر المتوسط             
وانتشرت من هناك بوساطة االتصال الساحلي بين مجتمعات الصيد ومجتمعـات          

 والمخيمات على طول الساحل واختفت      جمع الغذاء التي كانت تعيش في الكهوف      
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التقنيات المعقدة للفخار الملون بهذه العملية وأصبحت األواني المميـزة مزينـة            
بطبعات تحمل شكل حافات األصداف وكانت العناية باألغنام أكثر أهميـة لهـذه            
المجتمعات من زراعة الحبوب، حيث استمرت في استغالل الموارد البحريــة           

ئها وقلّما توجد مواقع على مساحة بعيدة نحو الداخل وتظهـر           كجزء مهم من غذا   
في إيطاليا وجنوب فرنسا وشمال إفريقيا وإسبانيا إضافة إلى الجزر الكبيرة فـي             
غرب البحر المتوسط واستمرت هذه المجموعة الحـضارات إلـى أكثـر مـن              

ـ . وبينما حدث هذا االنتشار بين المجتمعات القائمة في أكبرالظن        .سنة1000 إن ف
البداية الرئيسة للعصر الحجري الحديث في وسط أوروبا حدثت بسبب الهجرات           
الحقيقية إلى مناطق لم تستغلها مجتمعات العصر الحجري الوسيط التي سـبقتها            
قليالً، وحصلت تغيرات في االقتصاد والحضارة المادية لمجتمعات هامشية تبنت          

للقارة األوروبيـة عنـدما     حضارات الفخار الملون وعاشت في الجنوب الشرقي        
انتقلت من نهر الدانوب باتجاه هنغارياً منتجة نمطاً مالئماً أكثر لغابـات وسـط              

وأصبحت األبقار  أكثر شيوعاً من األغنام كما أن البناء بالخشب اخـذ             . أوروبا
ومثلما كان الحال فـي     . يحل محل األساليب المعمارية التي اعتمدت على الطين       

سط فقد أنتجت هذه المجموعات الرائدة أنواعـاً أبـسط مـن          سواحل البحر المتو  
الفخار فبدالً من التصاميم الملونة تم تحقيق التأثيرات الزخرفية بواسطة الخطوط           

وتميز التكيف المالئـم مـع      . وغالباً وردية اللون وعلى هيئة الشريط     . المحززة
آللف الخـامس   الظروف الجديدة باالنتشار االنفجاري لهذا النمط الحضاري في ا        

فانتشرت  هذه الحضارة بأسلوب انتقائي رائع في المنـاطق ذات التربـة             . م.ق
الخصبة على طول سواحل األنهار وفي المناطق المنخفـضة  ذات التـصريف             
الجيد،، الى حوض كارباثين الستيطان مناطق صغيرة من أرض بوهيميـا فـي             

ومن هناك إلى البلدان . الندوسط نهر البي وأعالي نهر الدانوب وفرانكوتيا والرتي    
المنخفضة، وحوض باريس، وفي الجهة المعاكسة اتجهت نحو، فيلقيـا ولتيـل             
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وهكذا انتشر نمط حضاري موحد من فرنسا إلى روسيا علـى           . بوالند وأوكرانيا 
ممتد بين سالسل جبال األلـب وسـهل أوروبـا          ) كم2000(ميل  1.243مسافة  
  .الشمالي

نطقة الجنوبية الشرقية، في الوقـت نفـسه        وحدثت تغيرات مهمة في الم      
فنتج عن نمو السكان شبكة كثيفة مـن        . الذي حدثت فيه هذه الموجه االستيطانية     
وأصبحت هذه المناطق مراكـز إبـداع       . مواقع التالل المهمة في سهول البلقان     

ونشاطاً  تجارياً، وكان فخارها رائعاً للغاية ومزخرفاً  بألوان عدة استحـضرت             
 معدنية مختلفة ومفخوراً  تحت ظروف مسيطر عليها تماماً، ولم يستخدم من مواد

الفخار إلنتاج األواني فحسب بل الكثير من التماثيل الصغيرة المهمة في العبـادة             
واستخدمت الحلي الصدفية التي كان يتاجر بها من سواحل         ) أو األهمية التعبدية  (

ميز بالمهارة الفنيـة والكثافـة      وفي هذا المحيط المت   . بحر إيجة على نطاق واسع    
التجارية، تطور االستخدام الواسع للنحاس الذي حدث أوالً بالطرق على المعدن           
في الطبيعة، ومن ثم ظهور الترسبات المعدنيـة الكبيـرة لخامـات االوكـسيد              

  .والكاربونيت الملون اللماع في البلقان

ـ              تخدمت وأخذت البدايات  الحضارية الموحـدة للمجتمعـات التـي اس
الزخارف الخطية المحززة، في األراضي الرملية في وسط أوروبا بالتجزؤ إلى           

وثمة تأثير أكثر من المنطقة الجنوبية الغربية في الجـزء          . أساليب أخرى محلية  
الشرقي النتشار الفخار، يضمنها استيراد وإعادة صناعة بعض األدوات النحاسية          

ا كان هنـاك قـدر كبيـر مـن          بينم . lengyelضمن نطاق حضارة لينجيل       
االستمرارية في الجزء الغربي لحضارة روسن، التي بـدأت علـى أيـة حـال               

  .باستكشاف المناطق خارج أراضي الطفال الرملي
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م تغيرات هامشية مهمة، حيث شـرعت       .وحدثت خالل األلف الرابع ق      
مجاميع صغيرة بالتحرك نحو أراض كان يسكنها حتى اآلن الصيادون،  وصيادو 

مثل منطقة البحيرات حول جبال األلب وبأعداد أكثـر         . ألسماك وجامعو القوت  ا
في سهل أوروبا الشمالي وجنوب اسكندنافيا وضعت هذه المجاميع فـي شـمال             
. إيطـاليا آنية ذات أفواه مربعة وهو االسم الذي صار يطلق عليها في علم اآلثار

باريق ذات األعنـاق التـي      أما في شمال أوروبا فيتميز المستوطنون األوائل باأل       
على هيئـة القمع واستوطنت مجاميع مشابهة تعود الى حضارة جاسين منـاطق            
شاسعة في فرنسا أما إسبانيا فاستوطنتها مجاميع من الميريان، وانتشرت بعـض            
إبداعات هذه المجاميع الهامشية بين المجاميع التي سبقتهم وعلى الخصوص في           

لسبرغ في الرانيالند، واستوطن  بريطانيا ألول       الغرب مكونة بذلك حضارة مجي    
مرة في هذا العصر أناس قدموا من األراضي الساحلية القريبة في شمال فرنـسا            

  .والبلدان المنخفضة

وفي اإلمكان مالحظة مسار تطور أسرع بعـض الـشيء فـي البحـر           
م والذي يصبح أكثر وضـوحاً فـي نهايتـه    .المتوسط عند بداية األلف الثالث ق    

تزداد كثافة النقل البحري ويتم اإلبحار على مسافات بحيرة قصيرة وتتمثل أهمية ف
حيث جهزت طبيعة أرضها الخـصبة والكلـسية         . الجزر يشكل متميز في مالطا    

مواد البناء الالزمة إلقامة معابد عامة محكمة البنـاء ازدادت تعقيـداً بمـرور              
 علـى الـسواحل نتيجـة       الزمـن وظهرت في هذا الوقت مجتمعات كبيرة ثابتة       

لشعورها بالحاجة إلى الدفاع عن النفس وتعطي المستعمرة المسورة الواسعة في           
جنوب فرنسا ولوس لوسميالرس بمقابرها ذات األضرحة المطنفسة البرهان على   

  .إنتاج أسلحة وأدوات نحاسية بسيطة
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 وأظهر فن العمارة الجنائزية في شمال أوروبا كما في إسبانيا تطـورات             
م حيث تم استخدام  الكتل الحجرية الكبيـرة إلنتـاج           .مذهلة في األلف الثالث ق    

التراكيب المغلينية الدقيقة  للقبور الجماعية التي تعد من أروع النصب لما قبـل              
التاريخ وتدل هذه على االنفتاح األول لشمال أوروبا وظل بعضها مستخدماً إلـى         

ة جديـدة تغيـرات ذات عالقـة         سنة قبل أن تدخل موجة توسعي      1000حوالي  
  .التي سبقت العصر البرونزي المبكر) الوتدية (بالمقابر الفردية للحضارات 

ŠbƒÐÛa@åß@ïÛb©a@sí‡¨a@ð‹v¨a@‹—ÈÛaZ@ @

لم يكن العصر الحجري الحديث معروفا إال في أوروبا عندما قام اللورد              
ري الحديث ايفبري  في أواخر القرن التاسع عشر بصياغة مصطلح العصر الحج     

ويبدو أن الفخار قد أدخل ألول  مرة في الوقت نفسه الذي استخدمت فيه الفؤوس               
المصقولة وهكذا أخذ الفخار يعرف عنصرا أساسياً ضمن مجموعة المواد  التي            
تميز العصر الحجري الحديث ومنها الزراعة وتربية الماشية والقرى المـستقرة           

ويات جديدة للطبخ ولـم يعثـر علـى أثـر     والتقنية الجديدة لتطهير الغابات وحا   
للفخـار في التراكمات التي خلفتها التنقيبات في التراكمات التي أجريـت فـي             
القرن الماضي في مواقع تلول الشرق األدنى والتي مثلت فتـرات طويلـة مـن       

  .الحياة الزراعية المستقرة

) م10( قـدماً  33وكانت أريحا أحد هذه المواقع حيث يعود ما يقرب من          
من الركام الذي يتضمن بنايات من اللبن، وبرجاً مهما من الحجر إلى الفترة التي              
سبقت عصر ما قبل الفخار للعصر الحجري الحديث ويمكن تقـسيم ذلـك إلـى               

 على أساس التغيرات B   وعصر ما قبل الفخار       Aمراحل عصر ما قبل الفخار      
  .م. ق6.000 إلى 8.000في البناء واألدوات الحجرية وقد دامت سوية من 
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وقد اكتشفت المرحلة الالفخارية هذه على نطـاق واسـع فـي الـشرق         
األدنـى في أسفل تل هاسيالر في تركيا على سبيل المثال في خيروكينيـا فـي               
قبرص، وكذلك في أوروبا ذاتها في أسفل بعض مواقع التلول لمواقـع العـصر              

ل فترة زمنية أقـل أهميـة       لكنها كانت على آية حا    . الحجري الحديث في نيسالي   
 سنة للعصر الالفخاري من العصر الحجـري        2.000بكثير في اليونان من فترة      

الحديث في فلسطين، بل كانت تحمل طابع مرحلة رائدة قـصيرة مثـل ظهـور         
  .التجميع الفخاري الكامل

وتأتي اآلثار األولى للفخار البدائي من األناضول والمنـاطق المتاخمـة             
م فقد كانت األواني الطينية سميكة الجدران لم        . ق 7.000والي  لجنوب الشرق ح  

م صنع فخار يمكـن تميـزه   . ق6.000تكن قابلة للحمل تماماً، ولكن بحول عام       
م كانت هناك مسبقاً    .ق5000عبر منطقة واسعة من الشرق األدنى، وبحلول عام         

  . عقدةمجاميع من التقاليد المختلفة ذات أوان غالباً ما كانت ذات رسوم م
ìjßbnäî×@À@sí‡¨a@ð‹v¨a@‹—ÈÛaZ@ @

يتحدد توزيع العصر الحجري في كينتامبو في منطقـة سـافانا وهـي               
منطقـة حشائش وغابات تقع في حوض نهر بالك فولتا في شمال غرب غانا في 

م مهمة، ألنها   .وحضارة كينتامبو التي تعود إلى منتصف األلف الثاني ق        . إفريقيا
على العناية بالحيوانات في غرب إفريقيا، وثمة موقعان لهما         تعطي الدليل األول    

أهمية خاصة وهما نترسو الذي يقع في منطقة الحشائش والغابات الجافة علـى             
حافة فوق نهر فولتا إلى الغرب من نامالي والملجأ الصخري في كينتامبو الـذي              

ة بالمياه إلـى    يقع على حافة الغابة في األراضي الحجرية الرملية المرتفعة الغني         
  .الشمال من كوماسي 



  409

ولقد أعطى الموقعان فخاراً  عليه نقوش على هيئـة المـشط وفؤوسـا                
حجرية وخواتم األصابع من الصخر الرسـوبي والحجـر الرملـي ومثــاقب              
وأدوات حجرية تشبة السيكار مصنوعة بعناية فائقة وهي نادرة وال تتوفر إال في              

ئة سيكار فإنها مصنوعة مـن الطـين المفخـور          غانا أما األدوات التي على هي     
فخـراً جيداً وأحياناً من الصخر الرسوبي، وهي ذات مقطع طولي بيضوي يبلغ             

سم ومخدشه بعناية على وجهتيها، أما وظيفتها فغير معروفة بيد أن هناك   10-20
عدة فرضيات تتراوح ما بين استخدمها مطارق لنزع اللحاء من األشـجار بـين      

ب وكانت األبقار والماعز وكالهما من األنواع القزميـة الـصغيرة،           طحن الحبو 
  .فكانت تجمع في قطعان

وشكل صيد المحار في المياه العذبة في نتريسو جزءاً مهماً من الوجبـة             
الغذائية واستخدمت أساليب مختلفة حيث تم  العثور على صنارات في المخلفات            

اح الـصيد وكـرات الرصـاص    اآلثارية، والتي كانت مصنوعة من العظم ورم   
التـي تربط بالصنارة، وعلى  الرغم من أن  جمع الحيوانات المدجنة في قطعان         
فإن الصيد كان ال يزال جزءاً من االقتصاد، فقد تم العثور علـى بقايـا عديـدة                 

فـي  ) 6(ألجناس مختلفة من الظباء في كل من نترسيو والملجأ القمـري رقـم              
  .كينتامبو

Ûa@ð‹v¨a@‹—ÈÛaáí‡ÔZ@ @

واحد من التقسيمات الرئيسة التي يستخدمها علمـاء اآلثـار لمـا قبـل                
 فـي   1865التاريـخ وكان أول من استنبط هذا المصطلح جون لوبوك في عام            

العـصر الحجـري    (الذي كان ببساطة ترجمة ل      ) عصور ما قبل التاريخ   (كتابة  
يونانية، وهـي  عصر حجري قديم إلى ما يقابلها في ال ) old stone ageالقديم 

تقابل مصطلح العصر الحجري القديم حيث يشكالن سوية العصر الحجري الذي           
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يسبق العصور البرونزية والحديدية ويتميز العصر الحجري القـديم بـاألدوات           
الحجرية المشظية بالمقارنة مع األدوات الحجرية المصقولة، وارتبط بمجموعـة          

ثـل فيـل المـاموت والكركـدن        من الحيوانات التي ضمت أنواعاً منقرضة  م       
الصوفي، إضافة إلى أجناس هاجرت من أوروبا مثل الرنة وآيل المسك وفـرس            

  .النهر

واتخذ العصر الحجري القديم في خالل القرن التاسع عشر معنى مختلفاً             
بعض الشيء، وهو عصر حضارات الصيد، مقارنة مع حضارات الزراعة فـي            

حجري ( فان إدخال مصطلح ميسولبتيك      العصر الحجري الحديث إضافة إلى ذلك     
أدى إلى اقتصار العصر الحجري القديم على الحضارات التي ظهـرت           ) وسيط

وبالنسبة ألوربا، فان هـذا العـصر أصـبح         . قبل نهاية العصر الجليدي األخير    
يعنـي عصر صيادي  العصور الجليدية وبصيغة أكثر رسمية فإنه يدعى بالفترة        

الجليدية وغالباُ ما يغض النظر عن المصطلح في أمريكـا          البيليستوسينية للفترة   
واستراليا وهناك ميل في كل من إفريقيا والشرق األدنى لتفـضيل مـصطلحات             

  .أخرى

ويقسم العصر الحجري القديم تقليدياً إلى أعلى وأوسط وأدنى وال يـزال              
 تقـسيم   )أكثر قدماً في الزمن   (االعتقاد سائدا بان العصر الحجري القديم األعلى        

مهم على الرغم من أن هناك القليل من مؤرخي ما قبل التاريخ يعدونـه طـوراً                
جيولوجياً متميزاً مثل ما اعتقد كابريل مورتيلت الذي أدخله في القـرن التاسـع              

وبدالً من ذلك فان اآلثـاريين يميزونـه        )  األعلى(عشر وكما يوصي مصطلح     
  .صر الحجري القديم األعلىباألدوات النصلية التي تسود في مجتمعات الع

وتدل اختبارات الكاربون المشع على أن عمر هذه التجمعات يبلغ ما بين              
 سنة إال أن هناك الكثير من الشكوك حول هـذه التـواريخ             35.000-45.000
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ويختلف العصر الحجري األعلى عن الفترات الـسابقة بأدواتـه العظميـة ذات             
ا دليل على نحـت األدوات الفنيـة أو         األشكال المميزة وهناك على طول أوروب     

وعالوة على هذا وذاك فإن العصر الحجري القديم األعلى يـرتبط فـي          . رسمها
أوروبا بنوع اإلنسان  المعاصر وليس بإنسان نياندرتال أو أنواع قديمة أخـرى             
وحسب األدلة المستقاة من اختبار الكاربون المشع فإن العصر الحجري األعلـى            

 سنة مضت أي في نهاية العصر الحجـري القـديم           10.000 ينتهي قبل حوالي  
وغالباً ما يتخذ أول صنع لألدوات الحجريةبدايـة للعـصر الحجـري  القـديم                
ويختلف هذا من قارة إلى أخرى وتصبح مسألة تأرخته اكثـر صـعوبة حيـث               

  .االختالف بشأن مصداقية بعض األدوات الحجرية التي اكتشفت في أول األمر

إلى أسلوب تحديد التاريخ بأسلوب غاز األرغون والبوتاسـيوم         واستناداً    
فإنه يبدو أن عمل األدوات الحجرية في شرق إفريقيا، شمال بحيرة أودولف قـد              

 مليون سنة ويبدو أن هذه األدوات ظهرت في آسيا قبـل            2.500بدأ قبل حوالي    
كوك حـول   مليوني   سنة إال أن هذا لم يؤكد تماماً بعد، وهناك الكثير من الـش               

تاريخ األدوات الحجرية األولى في أوروبا ويبلغ عمر إحدى األدوات الحجريـة            
 مليون سنة ويعـود موقـع       1.3األولى من ساندالي في شمال يوغسالفيا حوالي        

بالقرب من مونتي كارلو عثر فيه على عدد قليل مـن األدوات الحجريـة إلـى                
انيا أقدم من ذلـك ولـم       سنة وقد تكون المواقع في جنوب إسب      900.000حوالي  

 -250.000ينتشر عمل األدوات الحجرية في أوروبا إلـى مـا قبـل حـوالي               
  .سنة مضت350.000

إن الخط الفاصل الباقي في العصر الحجري القديم بين التقسيمات الـدنيا              
والعليا هو كذلك غير مرض وغالباً ما يوضح في بداية الفترة الجليدية األخيـرة              

اشتق اسمه من موقع موستير في فرنسا الـذي أوجـده           (ي  في الطور الموسنير  
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مؤرخو ما قبل التاريخ في القرن التاسع عشر وقد يكون هذا قـد حـدث بـين                 
  . سنة مضت120.000و70.000

ويرتبط الطور الموسنيري بإنسان النياندرتال إال أن مسألة كونه النـوع             
 نماذج قليلة نسبياً مـن     الوحيد لإلنسان في هذا الوقت مختلف فيها فليس هناك إال         

إال أنه يبدو أنها تعود فـي       . اإلنسان المتحجر من العصر الحجري القديم األدنى      
أوروبا إلى الشكل المبكر إلنسان نياندرتال وقد عثر في أمـاكن أخـرى علـى               
متحجرات تشبه إنسان جاوا وبكين أما المتحجرات المبكرة جـداً  مـع األدوات              

  .في وادي نهر اولدوفاي) 1(الذي عثر عليه في القعر الحجرية فهي تعود للنوع 

وكانت األدوات الحجرية للمليون سنة األولى أو أكثر بـسيطة وخاليـة              
مـن التنويع وأدوات القطع على الرغم من أن وظائفها غير معلومة بالضبط هي  

وكانت عبارة عن كتل حجرية انتزعت من إحدى نهاياتهـا          . األدوات النموذجية 
ويستخدم كذلك مصطلح األدوات الحصوية     . قليلة إلبراز نهاية حادة بدائية    شظايا  

وبالتالي فإن مجمعات األدوات الحجرية في منطقة شاسعة من إفريقيا وجنـوب            
آسيا وغرب آوروبا تضم أدوات نسميها فؤوساً يدوية ثم نشظينها كثيـراً علـى              

  .-acheulian-الوجهين وغالباً ما تسمى االشيلية

قدم آخر عندما طور أسلوب صناعة النواة الذي يسمح للعامـل           وحدث ت   
انتزاع شظية تشبه بعض الشيء الشكل الذي يريد وذات حافة حادة مـع جميـع               
الجوانب وتتميز نصول العصر الحجري األعلى بأنها صنعت بهـذا األسـلوب            
وبدقة متناهية ويرغب بعض مؤرخي ما قبل التاريخ الشروع بالعصر الحجري           

  ).وغالباً ما تسمى بالليفلوازي( بصناعة النواة هذه الوسيط

إال أنها تبدأ في بعض المناطق في وقت مبكر جداً بينما لم تستخدم فـي                 
سنة مضت 50.000الكثير من المجتمعات الموستيرية إلى وقت متأخر يرجع إلى 
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سنة يشيع استخدام التجمعات التي تتميز بصناعة النواة والشظايا         200.000وبعد  
وشرع اإلنسان أيـضاً    ) يسميها مؤرخو ما قبل التاريخ بأدوات     (المختلفة األنواع   

  .بالعيش بانتظام في الكهوف

وفسحت هذه األدوات المجال فـي العـصر الحجـري األعلـى أمـام                
مجمعـات تسود فيها النصول واألدوات النصلية، وعلـى وجـه الخـصوص            

صول وأداة تـشبه األزميـل      السكاكين والمثـاقب والمكاشط  المصنوعة من الن      
تسمى المثقب  وقد وجدت في آسيا العديد من آالت العـصر الحجـري القـديم                
بقسيمه األدنى واألعلى وقد وجدت في مناطق عديدة وخصوصاً في جنوب غرب 
آسيا حيث سميت بأسماء توازي أسماء المواقع األوروبية التي وجدت فيها ألول            

ة فؤوس يدوية صنعت من نـواة الحجـارة         مرة ففي العراق وجدت في بردة بلك      
على الطريقة اآلشولية مع شظايا ليفولوازية ووجدت شظايا موستيرية في الطبقة           

  .الثالثة في كهف هزاد مرد وفي الطبقة الرابعة من كهف شانيدر

وفي سورية وجدت فؤوس ابفيلية وآشولية في المواقـع األثريـة أثنـاء          
 العصور الحجرية القديمة جاء من التنقيبـات        عمليات الكشف وكان أهم آثار هذه     

األثرية التي جرت في مواقع جبل الكرمل فـي مغـارة الطـابون والـسخول               
والـوادي  ففي كهف الطابون وجدت فؤوس ابفيلية وآشولية الطراز كما وجدت            
شظايا موستيرية وليفولوازية ووجدت في الوادي نصال اوركنيشية وعثر علـى           

من إنسان نياندرتال أحدث عهداً من سالالت نياندرتال فـي          بقايا متحجرة لنوع    
  .أوروبا ومن المحتمل أن يكون قد توسط اإلنسان البائد واإلنسان العاقل

وكذلك جدت في تركيا  آالت العصر الحجري القديم  منذ أقدم أدواره في    
شرفات األنهار وعلى سطوح كثير من المواقع األثرية وفي الكهوف المنتشـرة           

ي المناطق الجبلية فالفؤوس اليدوية ذات الصناعة االبفيلية وجدت في اوكـازل            ف
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بالـقرب من أنقرة وفي نبدك بالقرب من استانبول في أنقاض غيـر مـضبوطة    
الطبقات ووجدت فؤوس آشولية في سرسز بجبال قارص وفي تككـوي بـأقرب       

ب مـن   من صامصون ووجدت شظايا ليفولوزاية في  شرفات نهر كوبك بالـقر          
  .أنقرة وفي كهوف تقع قريبة من مدينة ديار بكر

وفي الصين وجدت بقايا إنسان بكين المتحجرة مع آالت حجريـة مـن               
الفؤوس والشظايا في كهف شوكونين وعثر على آالت العصر الحجري القـديم            
األعلى في منطقة أوردوس ومنغوليا ومنشوريا، أما في اليابان فلم يعثر لحد اآلن             

ثر يعود للعصر الحجري القديم، أما في روسـيا فقـد وجـدت آثـار               على أي أ  
 145العصـر الحجري القديم االبفيلية واآلشولية في هضبة ستانلي دار على بعد 

كيلومتر جنوب غرب تفليس وفي جبال دوكوتلو في أرمينا وفي موقـع ياشـنخ              
حـر  شمال غرب تفليس وفي مواقع أخرى في أوكرانيا وتركمانيا على سواحل ب           

  .قزوين

وفي القارة اإلفريقية صنعت في العصر الحجري القديم مجموعـة مـن              
اآلالت يمتاز بعضها بصفات محلية ويشبه البعض اآلخر الصناعات األوروبيـة           
المذكورة  سابقاً، وفي المغرب اإلفريقي  وجدت فؤوس يدوية من الزمن االبفيلي             

 تـونس والجزائـر   واالشولي في أنقاض غير مضبوطة الطبقات في كـل مـن        
والمغرب، كما وجدت في هذه األقطار شظايا ليفولوازية وموستيرية ذات طـابع            
محلي عرفت باسم اآلالت العاطرية ووجدت نصال أوركنيشية ذات طابع محلي           
عرفت بالنصال القفصية والوهرانية، وفي مصر وجدت آثار كثيرة في منـاطق            

  عديدة 

م  عثر على فؤوس     30في الشرفة   أهمها شرفات أو مدرجات نهر النيل ف      
م وجدت شظايا ليفولوازية موسـتيرية      8-10يدوية ابفيلية الصناعة وفي الشرفة      
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م وجدت شظايا موستيرية ووجدت آالت من العـصر الحجـري           3وفي الشرفة   
  .القديم األعلى في وادي طميالت وحلوان

Áìn¾a@ð‹v¨a@‹—ÈÛaZ@ @

ف الجليدي األخيـر وبهـذا      انتهى عصر الباليستوسين عند تراجع الزح       
التراجع انتهى العصر الحجري القديم وبدأ عصر جديد يتميز بخصائص جديـدة            
تختلف عن سابقاتها ومع ذلك يعتبر  بعض الباحثين هذا العصر امتداداً للعـصر              

  .السابق أو عهد زوال له ولذلك ال يميلون حتى إلى مجرد ذكره

ى جمع مواد الغذاء استمر فـي       ان النظام االقتصادي الذي كان يعتمد عل        
هذا العصر مع تعديل جزئي في بعض جهات العـالم القـديم بتـأثير األحـوال              
المناخية الجديدة حيث اختفت حيوانات عصر الباليستوسين الكبيرة التي اعتـاد           
الصيادون قتلها في العصر الحجري القديم في أكثر المناطق عدا مناطق معينـة             

ت محلها الحيوانات غير المستأنسة التي تعيش في الوقت         من القارة اإلفريقية وحل   
وظهـرت  . الحاضر كالغزالن والخنازير البرية والقطعان البريـة، واألرانـب        

بحـاالت جديدة لالستيطان على شواطئ األنهار ومصباتها وعلى سواحل البحار          
وفي السهول الرملية بعد أن كانت مقتصرة على الكهوف والمالجيء الـصخرية            

  .غاباتوال

أما اآلالت الحجرية فقد صنعت بطريقة التشظية ولكن مع ميل لجعلهـا              
 microlithicصغيرة الحجم جداً وذات أشكال هندسية سميت باللغة اإلنجليزية 

Tools            وقد وجدت بعض أنواع هذه الشظايا الصغيرة بكثرة في األقاليم اآلسيوية 
حضارية وهجرات بشرية من    واإلفريقية واألوروبية مما يدل على وجود صالت        

  .المناطق الجافة في شمال إفريقية وآسيا الوسطى وشبه جزيرة العرب
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وشهد هذا العصر بذل المحاوالت األولـى لزراعـة النباتـات البريـة               
واستئناس الحيوانات غير األليفة في بعض المناطق في األلف العاشر قبل الميالد            

منـة مختلفـة تختلـف بـاختالف        وقد استمر هذا العصر حتى حل محله في أز        
األقاليـم في العصر الحجري الحديث الذي اعتمد على إنتاج مواد الغـذاء ففـي      
أقاليم جنوب غرب آسيا تتضح آثار هذا العصر أكثر مما في غيرها من حيـث               
القدم والتطور وخصوصاً في فلسطين حيث وجدت مخلفاته في وادي النطوف في 

نة القدس كما وجدت في مغارة الـوادي فـي          كهف شقبة الواقع شمال غرب مدي     
منطقة الكرمل وتتميز اآلالت الحجرية الصغيرة التي وجدت في هـذه المواقـع             
بشكل الهالل واستخدم بعضها في صنع المناجل التي تدل على ممارسة نوع من             
الزراعة البدائية إلى جانب جمع المواد الغذائية والصيد في البر والبحـر ومـن              

خرى يمكن القول أن تلك المناجـل اسـتعملت لحـصد الحاصـالت             الناحية األ 
الزراعية التي كانت تنمو نمواً طبيعياً في شمال سورية وفلسطين أما الحيوان فلم             
يستأنس منه النطوفيون سوى الكلب فقد عثر على جمجمة تعود لنوع كبير منـه              

  .في مغارة الوادي

ـ            ن مدينـة الـسليمانية     أما في العراق فيبرز موقع كريم شهر القريب م
واآلثار التي استخرجت منه تدل على استعمال المناجل للحصد والرحى الحجرية           
للطحن أما عظام الحيوانات فيدل نصفها على أنها من أنواع أليفة مثل األغنـام              
والماعز ومع ذلك فان هذه المخلفات األثرية ال تدل على بدء اإلنسان باألعمـال              

ناجل قد تشير إلى حصد نباتات برية والرحـى الحجريـة           الزراعية الحقيقية فالم  
ربما كانت تستعمل لطحن حبوب تلك النباتات أما الحيوانـات األليفـة فكانـت              

  .لغرض الرعي في الغالب
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وفي إيران وجدت آثار هذا العصر في كهف الحزام على سواحل بحـر               
جدت في فلسطين   قزوين وهذه اآلثار تدل في الغالب عل نتائج مماثلة لتلك التي و           

م وفي مصر وجدت آثار تعود      . ق 650 ± 10560والعراق ويعود تاريخها إلى     
  .لنفس العصر في حلوان

أما سكان هذا العصر في شـمال أوروبـا فقـد أطلـق علـيهم اسـم                   
Maglemose   نسبة إلى المستنقع الكبير المعروف بهذا االسم الواقع بالقرب من  

Mullerup     الء سكنوا على ضفاف األنهار والبحيرات        الدنمارك ويظهر أن هؤ
في الغابات التي انتشرت في إقليم بعيد من شرق بريطانيا والسهل الشمالي فـي              
ألمانيا جنوبا وحتى أواسط السويد والنرويج شماالً ومن ألستر غرباً حتى روسيا            
شرقاً وقثد اعتمد هؤالء على الصيد البري والبحري وعلى جمع المواد الغذائيـة             

ياناً على غرار جيرانهم في وسط جنوب أوروبا ولكنهم  تميزوا عنهم بزخرفة             أح
اآلالت والمواد التي استعملوها في حياتهم اليومية بنقوش فنية رائعة تعبر عـن             

وبتراجع الزحف الجليدي األخير أحدث تغيـر       . البيئة الطبيعية التي استوطنوها   
الحرارة ارتفاعاً نسبياً وكثـر     واضح في مناخ أقاليم معينة حيث ارتفعت درجات         

هطول األمطار وظهرت حيوانات جديدة ونمت نباتات جديدة ساعدت على نموها          
األحوال المناخية الجديدة واستوطن اإلنسان في أماكن ثابتة على مجاري األنهار           
ومصباتها  واخذ ينتج غذاءه بنفـسه حـين زرع األرض واسـتأنس الحيـوان               

 من خطر المجاعات التي كانت تهدده عنـد نفـاذ          لألغراض االقتصادية فتخلص  
  .موارد العيش المتوفرة في منطقته
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هو فترة انتقال من حضارة ال تزال خصائصها الصناعية الرئيسة تعتمد             
على الحجارة إلى عصر بدأ فيه استعمال البرونز في العصور التاريخية ففي هذه             
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الته وأدواته من النحـاس األحمـر دون اسـتعمال          الفترة صنع اإلنسان بعض آ    
فنـون الصهر حتى اهتدى فيما بعد إلى صناعة البرونز بإضافة القصدير إلـى             

لذلك ال نجد أثر لهذه الفترة في كثيـر مـن المنـاطق  ألن               %10النحاس بنسبة   
اإلنسان تعلم فيها الصناعات البرونزية ممن سبقه في هذا المضمار، ومن هنـا             

 زمـن هذه الفترة يختلف باختالف الوقت الذي مضى حتى انتشر العلم  نالحظ أن 
 3500-4800بفن صناعة المعدن ففي أقطار الشرق األدنى القديم استمر مـن            

  .بينما بدأ في أوروبا في مطلع األلف الثاني قبل  الميالد

لقد شهدت هذه الفترة تقدماً في جملة من المظاهر الحضارية إذ توقعـت               
زراعية فأصبحت مدناً صغيرة تنوع فيهـا االختـصاص فـي العمـل             القرى ال 

فإلى جانب زراعـة الحبـوب ظهـرت        . الزراعي والصناعي والتجاري والفني   
البستنة وزرعت أشجار الفواكه كالكروم والتين والزيتون وفتحت قنوات الـري،           
وتقدمت الصناعة النحاسية وتعددت أنواعها  كالمنجل والمحاريـث وعجـالت           

ات واألسلحة والمسامير واألواني، وصنعت الحلي مـن الـذهب والفـضة         العرب
وحدثت زيادة في اإلنتاج شجعت على التوسع في التجارة التي اسـتخدمت فـي              
نقلها العربات والسفن الشراعية والحيوانات وظهرت األختـام لخـتم البـضائع            

 طـري  التجارية لحمايتها ومعرفة مالكها وكانت هذه األختام تطبع علـى طـين       
يعرض فيما بعد للنـار فيغدو فخاراً بمرور الـزمن تطـورت هـذه األختـام               
فأصبحت تزخرف بنقوش هندسية أو طبيعية ثم حفرت عليها نقوش  تشبه رموز             
الكتابة وأخيراً حفرت عليها عالمات كتابية في عصر فجر السالالت وفي هـذه             

ن الطين في قوالـب     الفترة تأسست المعابد ألغراض دينية وبنيت بطابوق قطع م        
منتظمة الشكل ثم فخار في كورة خاصة وظهرت النماذج األولى لهـذه المعابـد            

وفي أواخر هذه الفتـرة     . فـي نبه كورا في شمال العراق وفي أريدو في جنوبه         
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دخل الدوالب في صناعة الفخار فأصبحت األواني الفخارية تصنع بواسطته بدالً           
  .من اليد

راق عدة أدوار حضارية هب دور حلف الـذي         شملت هذه الفترة في الع    
م وسمي الدور بهذا االسم نسبة إلى تل        . ق 4500-4800يتحد بالمدة الواقعة بين     

وقـد  . حلف الواقع على نهر الخابور شمال شرق  سورية قرب الحدود التركية           
جرت فيه التنقيبات األثرية في بداية القرن الماضي بطرق غير منتظمة ولـذلك              

أمـا موقـع األريجيـة      . هذا الموقع نموذجاً حسناً لحضارة دور حلف      ال يعتبر   
الواقـع بالقرب من مدينة الموصل فقد نمت التنقيبات فيه بعناية واهتمام وأصبح            
أحسن مواقع دور حلف من حيـث تعاقـب الطبقـات وبيـان تطـور الفنـون                

لـوان  إن أبرز ما في مخلفات هذه الدور األواني الفخارية ذات األ          . والصناعات
المتعددة التي تمتاز بصناعة يدوية متفننة وجميلة انتشرت عليها زخارف هندسية           
وطبيعية  تمثل النبات والحيوان واإلنسان، أما البيوت فقد بنيت باللبن فوق أساس             
من الحجارة القوية بشكل مستدير وأضيف إليها بناء آخر مستطيل الشكل يتصل            

ائج الحفريات األثرية على أن سـكان دور        بها في أحد الجوانب، ويستدل من نت      
. حلف كانوا مزارعين وقد اقتصر استيطانهم على المنطقة الشمالية في العـراق           

وأهم المواقع التي وجدت فيها مخلفاتهم هي تبه كورا وتـل حـسونة ونينـوى               
واالريجية وبعض مواقع حوض دوكان وسنجار ويظهر أن منطقة سنجار كانت           

التهم إلى سورية وتركيا حيث وجدت لهم آثار مماثلة وصلت          منفذا لهجراتهم وتنق  
أما في ايران فلم يعثر لهم على . في انتشارها إلى موقع فلكي نبه على بحيرة وان

  .أثر حتى اآلن

فقد وجدت آثار أول    . م.ق3800-4500أما دور العبيد  الذي استمر من          
ووجدت في أريدو   . نة أور مره بعثه بريطانية في تل العبيد الواقع بالقرب من مدي         

وحاج محمد وتل العقير في جنوب العراق وفي منطقة ديالى، وفي نبه كورا وتل              
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وفي معظم  الحـاالت     . األريجية ونينوى وبعض مواقع سنجار في شمال العراق       
وجدت آثار هذا الدور فوق طبقات آثار دور حلف وفي حاالت أخرى وجـدت               

نتقالية ومن غير المعقول أن يكون هـذا        مختلطة معها في طبقات تمثل مرحلة ا      
االختالط وليد الصدفة أو النقل بعوامل كارثة ألنه وجد في طبقات متعـددة فـي      
أكثر من موقع واحد ومنطقة واحدة كما في تل األريجية وتل سونة ونينوى فـي               

ويظهـر أن هـذه   . شمال العراق ومواقع العمق في سورية ويومك نبه في تركيا   
قالية شهدت تعايش الجماعتين وانتشرت آثار دور العبيد فـي عـدة      المرحلة االنت 

  .مواقع إيرانية أهما سوسة

ظهرت في دور العبيد مدن صغيرة تأسست فيها المعابـد مـن اآلجـر                
المنتظم الشكل واستعملت مناجل ومسامير وأوتاد من الفخار أما صناعة األواني           

قورنت بمثيلتها في دور حلف     الفخارية فتدل على ضعف في المستوى الفني إذا         
ألن األواني لونت بلون واحد هو اللون األسود في الغالب، وقد أضيف هذا اللون              
على سطح خال من الطالء كما أن النقوش الزخرفية هي أقل  روعة وجماالً من               

أما األواني الفخارية أو كـسورها      . تلك التي رسمها الفنانون في العصر السابق      
 لون واحد التي وجدت في مواقع دور العبيد ونسبت إليه فقـد             الملونة بأكثر من  

اكتشف في طبقات اختلطت آثارها إما بآثار دور سابق هو دور حلف وإما بدور              
أما األواني . الحق هو دور جمدت نصر، ولذلك ال يمكن اعتبارها من دور العبيد
ية محلية خالفاً   الفخارية التي اكتشفتها مؤسسة اآلثار في أريدو وفي صناعة عبيد         

لما ذكر من أنها دليل حضارة مستقلة سبقت حضارة دور العبيـد فـي جنـوب                
العراق ألن الزخارف واألشكال وطريقة الصناعة متشابهة إلى حد بعيد جداً في            
الصناعتين وما يقال عن فخار أريدو يصح أيضاً على الفخار الذي اكتشف فـي              

لتي وجدت في الطبقة األولى في سوسـة        قلعة حاج محمد، أما األواني الفخارية ا      
بجنوب غرب إيران فتمثل الطور األخير من حضارة دور العبيد ولذلك يـستبعد             
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والذي يزيـد فـي هـذا       . أن يكون العبيديون قد وفدوا على  العراق  من إيران          
االعتقاد هو اختالط آثار الدورين في شمال العراق وتركيا وسوريا ولذلك يرجح            

ي الفخارية العبيدية التي وجدت في مواقع شمال العراق وجنوبـه         أن تكون األوان  
أما الفروق القليلة التي تظهـر فيهـا فهـي       . من إنتاج دور واحد هو دور العبيد      

فروق في تقاليد الصناعة المحلية ال تبرز تميزها عن بعضها على اساس إقليمي             
  .  مستقل

يتميز باستعمال  م ف . ق 3500-3800أما دور الوركاء الذي  استمر من          
الدوالب في صنع أواني فخارية  شاع منها أوانـي غيـر ملونـة ذات حافـات         
مشظوفة طينتها حمراء أو رمادية اللون استخرجت من مواقع كثيرة في شـمال             
العراق وجنوبه، أما في مصر فقد أطلق على هذه الفترة الممتدة بـين العـصر               

لسالالت وشملت حـضارات    الحجري الحديث والعصور التاريخية، عصر قبل ا      
وقـد أصـبحت    . دور بداري وعمرة وجزرة وحلوان ونقارة ومعادي والغيـوم        

الزراعة في هذه الفترة الحرفة الرئيسة للسكان وظهر مـن نقـوش الحيوانـات              
كالتماسيح والعقارب ومن التعاويذ التي وجدت في القرى الزراعية أن سـكانها            

. كل قرية طوطما اتخذته شعاراً لها     كانوا يعيشون في نظام طوطمي حيث كان ل       
وفي هذا الدور استعمل النحاس لصنع بعض األسلحة وأدوات الزينة واستخدمت           
زوارق من حزم البردي المشدودة إلى بعضها واتسعت العالقات التجاريـة مـع           
بالد النوبة وسورية وسيناء وآسيا الصغرى وفي أواخر هذا الدور ظهرت أواٍن            

 بطراز رمزي وتوسعت القرى إلى مدن صغيرة كثرت بينها ملونة بنقوش طبيعية
المنازعات السياسية على مر الزمن حتى تم توحيد الشمالية والجنوبية منها فـي             
بداية العصور التاريخية واستخدمت الزوارق الشراعية في النقل النهـري إلـى            

ـ            تيراد جانب استخدام الحيوانات في النقل البري، وحدث توسع في التجارة واالس
ووجـدت  . للمعادن واألحجار الثمينة وظهرت المراحل األولى للكتابة الصورية       
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آثار عراقية  تعود إلى دور فجر التاريخ منها أختام أسطوانية كانت في بـادىء               
األمر تستورد ثم صنعت محلياً وأصبحت سابقات لصنع خواتم الخنفـساء التـي             

  .شاعت في العصور التاريخية

ثار هذه الفترة في تل جديدة وتـل  الـذهب وتـل     وفي سورية ظهرت آ   
كوردر وتل الشيخ وتل شاغر بازار وحلف وتل أسود وأريحه وبيسان وعقولـه             

ويستنتج من المخلفات التي وجدت في هذه المواقـع أن هجـرات            . وتل العجول 
متعددة وفدت على البالد في أزمان متعاقبة ومن اتجاهات مختلفة أكثرهـا مـن              

ء المهاجرين سكنوا في قرى زراعيـة تطـورت إلـى مـدن             الشرق وأن هؤال  
صغيـرة أقيمت حولها األسوار، وبنيت فيها معابد وأضرحة ألغـراض دينيـة            
واستخدام النحاس في صناعة األسلحة في بادئ األمر في صناعة األختام والحلي            
وزينت الجدران برسوم لمناظر طبيعية ملونة وصنعت أوان فخارية باليـد ثـم             

  .ب وهي قوية البناء ومتعددة األشكالبالدوال

أما في إيران فقد وجدت آثار هذه الفترة فـي القريـة الثانيـة والثالثـة                
والرابعة من قرى نبه سيلك وفي تل باكون ونبه هزار وسوسه وزهاب وهي في              
مجموعها تدل على حضارة خصائصها الرئيسة زراعية واستخدم فيها النحـاس           

اردة أوالً ثم في قوالب خاصة يـصب فيهـا المعـدن            لصنع اآلالت بالطرق الب   
المنصهر وفي هذه الفترة ظهرت األواني الفخارية المشكلة باليد وهي ذات نقوش            
هندسية وطبيعية ويظهر من آثار القرية الرابعة في نبه سـيالك أن حـضارتها              
 السابقة انتهت بالحرب والحرق على يد غزاة من قدماء العيالميين الذين ازدهرت  
حضارتهم فيما بعد في منطقة سوسة ثم انتشرت منها إلى األقاليم األخرى فـي               
جنوب غرب إيران حتى وصلت أوج عظمتها في دولة قـار عـن الـسومريين         
واآلكديين واألشوريين والفرس، وفي أواخر هذه الفترة استخدام الـدوالب فـي            



  423

ة العيالميـة   صناعة أوان فخارية حمراء اللون وظهرت كتابة صورية هي الكتاب         
  .القديمة

وتدل آثار هذه الفترة التي اكتشفت في تلكـي نبـه وعليـشار أديـوك               
وطرسوس وسكجه كوزو، على هجرة جماعات متعددة في أدوار متعاقبة توازي           
دور حلف والعبيد والوركاء في العراق، وقد سكنت تلك الجماعات فـي قـرى              

ع عالية للدفاع الحربـي     زراعية تطورت إلى مدن أقيمت حولها أسوار ذات قال        
وظهرت فيها أنواع من األواني الفخارية المشكلة باليـد أو المـصنوعة علـى              
الدوالب كما ظهرت فيها الصناعات النحاسية إضافة الى الـصناعات الحجريـة           

  .المستمرة من العصور السابقة

ñ‹v�a@‹—ÇZ@ @

ايـة  مصطلح يستخدم للداللة على الفترة  بين أواخر القرن الرابـع وبد             
القرن السادس الميالدي  في غرب أوروبا عندما استوطن البرابـرة مـا وراء              
الحدود الرومانية في كثير من المقاطعات السابقة وغالباً ما يشمل المصطلح أيضاً 

  .م800الفترة من القرن الثالث الميالدي إلى اعتالء شارلمان العرش في 

بري ألول مـرة فـي      وقد أحست اإلمبراطورية الرومانية بالضغط البر     
القرن الثالث للميالد فبعد أن أضعفتها المنازعات الداخلية والتعاقب السريع على           
العرش لمغتصبي السلطة، وقعت اإلمبراطورية فريـسة لهجمـات القراصـنة           
واالضطرابات المدنية في الغال حيث قام الفالحون الساخطون بهجمات فدائيـة           

مبراطورية هذه الضغوط  حتى القرن الرابع       على إدارة المقاطعة  وقد قاومت اإل      
بعد الميالد عندما شرعت قبائل وشعوب تحالفت مع بعـضها بعبـور الحـدود              
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والبحث عن أراض جديدة لالستيطان والسلب، وال تعـرف بالـضبط األسـباب           
الكامنة وراء الهجرات إال أن الرغبة في الحصول علـى البـضائع الرومانيـة              

لبرابرة في الجـيش الرومـاني واالنفجـار الـسكاني          بواسطة التجارة وتجنيد ا   
  .وإخفاقات في تجهيزات الطعام كانت من العوامل المساعدة

وبدأت التحركات العامة عندما حلت الشعوب البدوية أو شبه البدوية محل 
قبائل الهون في السهول الغربية لروسيا، الهون الذين بـدورهم تـشبثوا باتحـاد       

والقوط الغربيين  . لقوط الشرقين الذين احتلوا القرم    ضعيف عرف بالقوطي، ضم ا    
التـي  (الذين احتلوا حوض نهر الدانواب، وانطلق هؤالء من وأوطـانهم هـذه             

والتقوا الجيش الروماني وهزمـوه     ) هاجـر إليها من اسكندنافيا قبل قرون عديدة      
ن  قبـل أ   378في عام   ) على الحدود بين بلغاريا اليوم وتركيا     (في أدربـا نوبل    

يستمروا  بزحفهم تجاه قسطنطينية وقد استطاع اإلمبراطور ثيودوسيوس وقـف           
م وتوجهـوا  410زحفهم لفترة قصيرة من الزمن  إال انهم سلبوا روما في عـام          

صوب غاله وإسبانيا وجاء الهون في أعقاب القوط الذين زحفوا إلى وسط أوروبا      
جبارهم على التقهقر في عام     وتقدموا نحو روما ووصلوا إلى أبوابها قبل أن يتم إ         

  .م452

وقدم من المناطق الجرمانية في شمال أوروبا مستوطنون آخرون إال انهم   
كانوا أقل حركة، فقد استقر بعض هؤالء في الحدود الجرمانية وأصـبحت لهـم              
عالقات مع روما من خالل خدماتهم كمرتزقة، ومنهم اإلفرنج الذين اسـتوطنوا            

الـراين، واسـتوطن    فرنسا وأقاموا أخيرا المملكة الميروفنجية وألمانيا جنـوب         
 -اإلنكليز والساكسون وآخرون في إنكلترا واندمجوا  مع بعضهم وأصبحوا انكلو          

سكسون أما القوط الغربيون فقد استوطنوا إسبانيا والدندال أقصى جنوب إسـبانيا    
ويتباين مدى الخـراب الـذي      . وإفريقيا واللومبارديون والسالفيون وسط أوروبا    
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ففي فرنسا مثالً اسـتمرت الحيـاة       . إقليم إلى آخر  لحق بالحضارة الرومانية من     
 رومانية لبعض الوقت وتبنى اإلفرنج الذين احتلوا الكثير من المدن العملة    -الكالو

الرومانية واأللقاب والمؤسسات وحاول القوط في إيطاليا تقليد الرومان بإصـدار           
يـة  مسكوكات على األسلوب الروماني والتطلع نحـو إقامـة سـاللة إمبراطور           

  .خاصـة بهم

وبقيت اللغة الالتينية في غالة وإيطالية وإسبانية تـشكل الجـذور التـي             
تطورت  منها اللغات الرومانية، وهي الفرنسية واإليطالية واالسـبانية واعتنـق          
البرابرة تدريجياً الديانة المسيحية، وتعد المجوهرات اإلنتـاج الـرئيس لفتـرة            

 مع تطعيماتها المثبتة في     cloisonneرعات  ومن األنواع المميزة المخت   . الهجرة
واستخدمت األحجـار   . حجـرات على خلفية معدنية، وغالباً ما كانت من الذهب        

شبه الكريمة والسيما أحجار السيالن  لغرض التطعيم بجانب المينا والزجـاج،            
ونتجت عن ذلك أعمال مصقولة صقالً جيداً وملونة برافه وغالبـاً مـا تـسمى               

تعددة األلوان ومن األعمال المميزة، المشابك التي على شكل نـسر،           باألعمال الم 
وعلى الرغم من مالحظة وجود عدة أساليب في الفن البربري، فإنـه لـم يكـن          
طبيعياً بل اعتمد في تكونيه على األشكال الحيوانية التي اسـتخدمت للزخرفـة             

  .والتصاميم المجردة بصورة بحتة
ðìíbí@‹—ÇZ@ @

 jermonحلت محل فترة جومـون  ) م400-م.ق400(حضارة جديدة 

period              في اليابان وقد أدخل أصحاب هذه الحضارة، الذين ربما قـدموا مـن 
والنـسج  ) البرونـز والحديـد   (خارج اليابان زراعة األرز واستخدام المعـادن        

كميات كبيرة من ) م100–م .ق100(وأضيفت إلى هذه المواد في منتصف الفترة      
  .مستورد من الصينالبرونزيات والزجاج ال
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وتطورت في هذه الفترة حياة زراعية وأساليب دفن متطورة جداً وكـان            
األعيان يدفنون في جرار مزدوجة ترافقهم بضائع جنائزية ضمن أسلحة ومرايا           
مستوردة من الصين وكانت هناك صناعة برونزية متخصـصة لـصنع رؤوس            

تخدمة في شمال شـرق     الرماح التي اشتركت في كثير من السمات  مع تلك المس          
  .آسيا ونوع من ناقوس برونزي يعد وقفاً على اليابان فقط

òãbèØÛa@âbÄÇZ@ @

عظام كتف الثيران وأصداف السالحف استخدمت في الـصين للعرافـة             
 واستخدمت lung- shanculture شان –وابتكرت هذه الممارسة حضارة لونغ 

 حيث كانت تحفـر )م.ق1027-1600حوالي (على نطاق واسع في ساللة شانغ    
أخاديد في العظم ويضغط على األخاديد بآلة شديدة الحرارة حتى االحمرار حتى            
تسبب في تصدع العظم، وكان دور الكهانة يتعلق بتفسير هذه التشققات، ونقـش             
على عظام شانغ المتأخرة وصف لمناسبات العرافة وهي تمثل أولى النماذج على            

  .ةاألشكال المتطورة للحروف الصيني
áÄÇZ@ @

أن عظام أو قرون  الحيوانات التي اصطادها اإلنسان أو احـتفظ بهـا                
للغذاء  وفرت له منذ فجر التاريخ مصدر حيوياً مـن المـواد األوليـة لـصنع                 
األدوات، وعلى الرغم من صالبته ومقاومته عند االستخدام فإنه نادراً ما يبقـى             

  .ه غير متوازيةبصورة جيدة في المواقع األثرية، ولهذا فإن دراست

وقد كانت العظام الطويلة أو عظام األطراف للحيوانـات الكبيـرة منـذ               
األزمان األولى تختار بشكل خاص لصنع مجموعة أدوات واسعة مختلفة بـدءاً            

العقد إلى رؤوس الرماح والرماح الخاصـة       ) باإلبر البسيطة والمعابير ومسامير   
فصيادوا . كانت تتطلب إعداداً أعظم   والخطافات التي   ) الحربونات(بصيد الحيتان   
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عصر ما قبل الجليدي المبكر في اسكندنافيا على سبيل المثال، كانوا مهرة فـي              
إلى جانب تركيب المعادن المثقوبة الفجـة    . صنع رماح الصيد الشائكة من العظم     

وما إن تحسنت الحرف حتى استخدم العظم استخداماً أوسـع، وينتـشر بحلـول            
دة تطعيم مثالً وكانت تصاغ منه أقشاط الغزل أو التـسـريح           العصر الحديدي ما  

وكان قرن اآليل يستخدم لصنع مواد محددة أكثر        . أو قطعاً للخد أو قطعاً للخيول     
  .لكنه كان مع ذلك واسع االستخدام

وقد قام صيادو العصر الحجري القديم بصنع مثاقب من قرن اآليل، وهي 
 الوسيط، وكانت قرون اآليـل تـستخدم        طريقة فنية استمرت إلى العصر الحجر     

بشكل واسع في العصر الحجري الحديث  بال تغير، كمعاول أو عـصي الحفـر          
وهي شائعة في األعمال الترابية ومناجم الصوان إلـى جانـب ألـواح الكتـف               
للحيوانات الكبيرة التي استخدمت مجارف وقد استخدم قرن اآليل كذلك بـصورة            

حـول الفـؤوس الحجريـة      )   غطاء للـذراع  (حة  واسعة في أوربا، كذلك إلتا    
تضـرب من مانع الصدمات بين الشفرة والمقبض الخشبي بيد أن قـرن اآليـل            

  .استخدم على نطاق أقل بعد بداية العصر البرونزي

�í‹vnÛa@Šbqa@áÜÇZ@ @

يعد هذا العلم في الوقت الحاضر ذا أهمية بالغة في فهم جوانب معينة من        
بصورة متزايدة من قبل علماء اآلثـار األوروبيـين فـي           الماضي وهو يستخدم    

محاولتهم لتحسين معرفتهم عن ظروف الماضي، وأول من قام بهذه المحـاوالت         
كان جنرال ييت ريفرز وذلك من خالل مالحظاته عن نسبة وحده الغـرين فـي    

درسـت فـي    . الخنادق التي قام بتغرينها في أثناء تنقيباته في كرابنورن جـيس          
 في القرن التاسع عشر وثمة تجارب أخرى عديدة تجـرى فـي الوقـت               إنكلترا
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وقد أعطت نتائج قياسية عـن التغـرين        . الحاضر عن مقاومة األعمال الترابية    
  .وتسلسل الطبقات

وتلقي حفر الخزن في األراضي الكلسية أو أنواع أخـرى مـن التربـة             
ـ   ر المختومـة  ضوءا على جانب آخر من علم اآلثار التجريبي حيث بإمكان الحف

خزن حبوب الطعام لسنوات طويلة على الرغم من أن عملية التفسخ تزداد فـي              
كل مرة يتم فيها فتح الحفرة وقد أجريت تجارب مهمة أخـرى علـى صـناعة                

ومن الصعوبة إعادة تكوين أنظمة متكاملة ومالحظتهـا        . المعادن وبناء المنازل  
ت مفيدة باسـتخدام الزراعـة      وهي تعمـل فقد قدم علماء آثار هولنديون معلوما       

 في مناطق غابـات طبيعيـة فـي    slash and burn) القطع والحرق(بأسلوب 
جوتالند، وأظهروا أن غالت محسنة يحصل عليها باستخدام البوتـاش لزيـاده            
خصوبة التربة الفقيرة وقد أقيمت مزارع تجريبية لفترة ما قبل التاريخ في إنكلترا 

عوبة إعادة خلق البيئات القديمة بماشيتها ومحاصـيلها  واسكندنافيا إال انه من الص 
وقد تكون للدراسات االثنوغرافية فـي هـذا        . وآفاتها الزراعية وأمراضها بدقة   

  .المجال أهمية بالغة
‡í‡§a@Šbqa@áÜÇZ@ @

بينفورد النصير الرئيس لعلم اآلثار الجديد وقد أكد في كتابـه           .ر. يعد ل   
: بينفورد على األفكار اآلتيـة . ر.ذي حرره مع س   ال) آفاق جديدة في علم اآلثار    (

 استخدام تقنيات جديده مثل الكومبيـوتر للتحليـل اإلحـصائي والبيـاني             -أوالً
للمعلومات  ومفهوم نظام البيئة لفهم األسس االقتصادية والمعيشية لمجتمعات ما           

  .قبل التاريخ

  . التعامل مع الحضارة من وجهة نظر علم التطور– ثانياً 
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 استخدام الحضارات التي هي بمثابة أنظمة كنماذج مصغرة وذلـك عـن             -لثاً ثا
  .طريق إدخال مفهوم التطور في الحضارة

ويدعو بنفورد إلى إقامة عالقة وثيقة بين علم اآلثـار واألنثروبولوجيـا            
ويرى أن علم اآلثار هو بمثابة أحد أوجه األنثروبولوجيا ويصبح هدف علم اآلثار 

والتي يضمنها استخدام اختبار الكاربون المشع لتحديد       . بات الجديدة باستخدام التنقي 
التاريخ والدراسة المنظمة ألنماط االستيطان واستغالل التناظرات االثنوغرافية،        

وهذا يتضمن إعادة البناء النظري للحياة      . وإعادة خلق كاملة لحياة ما قبل التاريخ      
يشية ونمط التغيرات الطقسية والبيئـة     الدينية واالجتماعية، وتحديد األساليب المع    

  .وحساب المعلومات المجردة
µ—Ûa@À@ŠìjÔÛa@Šbqe@áÜÇ@Z@ @

ينزع علم اآلثار في الصين إلى التركيز على تنقيب القبور التـي يعـد                
بعضها من أكثر النصب روعة في العالم، وكانت القبور النفقية النوع الـرئيس             

منذ العصر البرونزي   ) م. ق 1207-1600(المستخدم في فترة ساللة شانغ، نحو       
المبكر، وكانت هذه الحفر العمودية التي كـان التـابوت والبـضائع الجنائزيـة              
. توضـع في قعرها مستطيلة الشكل ذات ممر أو ممرين منحدرين للوصول اليها   

واستمر هذا النوع من القبور مع االختالفات التي ظهرت في تـصميمها طـوال         
وصارت تغطى بعدئٍذ بأكوام من التـراب       ) م.ق221-1027(فترة سـاللة جاو  

 -مـا (التي عثر في    ) م220-م.ق206(على هيئة التلول وتعد قبور ساللة هان        
  . ثيوي على نموذج متأخٍر لهذا النوع–وانغ 

وشاع في الوقت نفسه نوع آخر من القبور المبطنـة بـألواح حجريـة              
لية للصين وفي جنوب سـيبريا      والمعروفة بالقبور الصندوقية على الحدود الشما     
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وحتى شرق كوريا، ويؤكد هذا االختالف في الممارسة بين الـصين والمنـاطق             
  .المباشرة القريبة منها االستقالل والسمة المميزة للتقليد الصيني

. وحدثت أكثر االبتكارات أهمية في تصميم القبور في فترة ساللة هـان           
ت ويبدو أن أقدم النماذج كانت القبور وذلك بإدخال النوع المعروف بقبور الحجرا   

جـانغ  –م في مان .المحفورة في الحجر كالتي يرجع تاريخها إلى القرن الثاني ق 
في مقاطعة هوبي، وعلى األرجح فان إنشاء مجموعة غرف ترتبط مع بعـضها             
بممرات وأنفاق طويلة لتسهيل االتصال فيما بينها فرضته نوعيـة التـضاريس            

م  تطوراً شائعاً في مقاطعة هونـان فـي          . في القرن األول ق    ويتبع هذا االبتكار  
شمال وسط الصين متمثالً في قبور الحجرات المبطنة بالطابوق وكان الطـابوق            
في البداية عبارة عن ألواح طينية مجوفة كبيرة ومن ثم استبدلت بطابوق طينـي              

تـرة  وكانت حجرات آية مقبرة في هـذه الف       . صغير شيدت به عقد وقباب واطئة     
  .ترتب على هيئة العناقيد

وبعد فترة االضطرابات الالحقة  وسقوط ساللة هـان، صـار تـصميم            
فكان للقبور في المنطقة الجنوبية الشرقية وهي التي حكمها ساللة          . القبور مبسطاً 

جين الغربية وساللة جين الشرقية حجرة رئيسة واحدة بيد انه استمر تشيد الكثير             
في الشمال ذات ممرات أطول تؤدي إليهـا، وفـي كلتـا            من الحجرات الثانوية    

الحالتين كان البناء من الطابوق تعلوه قبة غالباً ما كانت تحتـاج إلـى جـدران                
  .منحنية قليال إلسنادها

وأصبح كثير من العناصر المهمة لتنظيم القبور وتأثيثها ذا صبغة عالمية             
ش صـخري   وتـضمنت اسـتخدام فـرا     ) م906-618(في عهد ساللة شـانغ      

مزخـرف كان يوضع عليه التابوت ولوح حجري منقوش عليـه سـيرة حيـاة            
الميت، وتابوت حجري متقن الصنع وكانت تغطى كل هذه المواد عندما كانـت             
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تصنع من حجر يشبه المرمر األسود بالتماثيل والتفصيالت الزخرفية على هيئة           
صور التي عثـر    وهذا التصوير الحجري تقليد ألسلوب ال     . خطوط محززة رائعة  

عليها على حيطان القبور والسيما تلك التي تنسب إلى فترة شانغ، على الرغم من 
واستنبطت . أن الرسم استخدم لزخرفة القبور، والسيما في الشمال منذ فترة هان          

فقرب الطريق إلى القبر كـان يـسمى بطريـق          (ساللة هان أيضاً تقليد اإلكساء      
وتعـرض القبـور    . ل حيوانـات ومـسؤولين    بتماثيل حجرية كبيرة تمث   ) الروح

اإلمبراطورية لساللة تانغ بعضاً من أكثر النماذج روعة من هذه التماثيل، إال أن             
أكثرها شهرة هي تلك التي على طريق مقابر أباطرة ساللة مينغ بـالقرب مـن               

  .بكين

وبعد ساللة تانغ وال سيما في الشمال صارت قبـور الحجـرات تـشيد              
واستوحيت فيها تفاصـيل فـن العمـارة        . ريقة تشبه الغرف  بصورة متزايدة بط  

الخشبي لذلك الوقت بأمانة، وتمنح قبور لياو شـمال سـونغ وسـالالت جـين               
وبحلول عهد ساللة   . نماذج ممتعة لهذه السمة   ).  الثالث عشر للميالد   –العاشـر  (

أصبحت هذه التفاصيل مبسطة وصارت الحجرات مربعة غير مزخرفـة،          ) منغ
م من أنها كانت في بعض األحيان تشيد معظمها  من الحجر وال تزال              على الرغ 

نماذج من طرق الروح والبنايات المشيدة فوق األرض التي اسـتخدمت لتقـديم             
  .القرابين لألجداد التي ترجع إلى فترات مبكرة كهذه قائمة حتى اآلن

ïã‡¾a@Šbqa@áÜÇZ@ @

كثير من المدن األوروبية    لقد أدى الخراب الهائل الذي خلفته القنابل في           
في الحرب العالمية الثانية، إضافة إلى برامج إعادة التعمير الحديثة فـي مركـز         
. المدن إلى زيادة في حجم النشاطات اآلثارية في المدن خالل العقـود الماضـية            

ويجري بحث مكثف في مدن القرون الوسطى وال سيما في شمال ووسط أوروبا             
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لقد كانت . لقليل من العمل نسبياً في منطقة البحر المتوسطوبريطانيا ولم يجر إال ا
هناك في عهد اإلمبراطورية الرومانية شبكة من المدن التي كانت بمثابة مراكز            

وقد بقي الكثير من هذه المدن على الرغم مـن          . إدارية وبؤر للتجارة والصناعة   
ـ  Migration periodالهجمات البربرية في فترة الهجرة  تمرار  ويـنعكس اس

في التسلسل غير المنقطع للفخار، أما في توارني ) المانيا(حيـاة المدينة في ترير 
م، فإن مدينة القرون الوسطى نمـت       482حيث دفن جليد يريك في عام       ) بلجيكا(

 ساكسونية في بريطانيا -حول موقع الحصن الروماني، وقد أتت الهجمات االنكلو     
) من أن بعض المواقع سكنت على مستوى أقلفعلياً على حياة المدينة على الرغم 

  .وتشكل المواقع الرومانية أساس المدن الساكسونية اإلنكليزية المتأخرة

ونمت قرى محصنة في شمال أوروبا واسكندنافيا منـذ القـرن الثالـث             
للميـالد وما بعده، كما تطورت مراكز تجارية لتكون وسطاً بين المدينة والقرية            

ثفة من أهمية هذه المراكز، وكان للمواقـع مثـل دورسـتاد         وزادت التجارة المك  
dorestad     في فريزيا وهيلكو helgo        في السويد عالقات تجارية بعيدة المـدى 

واستمر هذا إلى أن تطورت مراكز مدنية في كثير من أجـزاء شـمال ووسـط         
أوروبا في القرن العشر، ثم نمت مدن تتمتع بحكم ذاتي في القرنين الحادي عشر              

لثاني عشر وظهرت بعدئذ دويالت المدن أو المدن المعفاة من الضرائب لهـا             وا
دستور وممثلون في البرلمان وسيادة القانون واالستقالل وحصلت زيادة في نمو           
المدن في وسط أوروبا وذلك بمنحها امتيازات السوق التي حددت حقوق التجـار       

 كبيراً في إدارة الـشؤون      وواجباتهم في هذه المراكز ولعبت نقابات التجار دوراُ       
  .المدينة وفي السيطرة على التجارة والصناعة

وقد ألقت التنقيبات في كثير من المدن األوروبية الضوء علـى التطـور     
، )ايرلنـدا (، دبلـن    )إنكلترا  (المستقل وتشتهر وينجستر وساوث هامتن ويورك       
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وانتـورب  ) ركالدنما(ورابب وارهوس   ) شمال ألمانيا (هيدين  ) النرويج(وبرجن  
  .في هذا الصدد) بلجيكا(

ìàîØüa@ÝjÓ@bß@òÜy‹ß@Šbqe@áÜÇZ@ @

إذا كان اإلنسان قد دخل العالم الجديـد عبـر مـضيق بيرنـغ قبــل                  
 سنة فإن أولى آثار استيطان بشري في أمريكا يجب أن يكون 20.000-40.000

انات في أالسكا على الرغم من احتمال أن يكون البحر قد غمر مواقع االسـتيط             
حـضارة  (األولى وأولى الحضارات المعروفة هي على األرجح تلك التي تدعى           

التي تقع بالقرب من ساحل يوكون القطبي على مقربـة مـن            ) الجبل البريطانية 
  .الحدود الكندية وحدود االسكا

فقد عثر هناك في انجكنتاين قرب نهر فيرت على مجموعة مـن اللقـى         
مباشرة لألدوات السمجة وآالت القطـع فـي        لشرق سيبريا وليست ثمة  عالقة       

مجموعة حضارة الجبل البريطانية مع حضارة مبكرة أخرى وهي لم تؤرخ أيضاً 
بصورة جيدة، وعلى الرغم من ذلك فقد عثر على مكتشفات أخرى تضم مثاقـب       
القذف في المنطقة القطبية الغربية، وعثر على بعض المثاقب الحجرية المزينـة            

ى طولها تشبه مثاقب من نوع كلوفيس الخاصة بتقليد صـيد           بخطوط محفورة عل  
-8000الحيوانات الكبيرة، وعثر أيضاً على مثاقب مسطحة يعود تاريخها إلـى            

م ويعد تقليد كوردبليران القديم في المنطقة القطبيـة الغربيـة إحـدى             . ق 4000
شكل الحضارات التي ظلت بقاياها في حالة جيدة حيث تتميز بمثاقبها التي على             

ورق الشجر وقد تكون هذه إما بمثابة المثاقب الرائدة لتقليد كوربليران القديم وإما          
  .مماثلة لها

م تسلسالً أكثـر انـسجاماً    . ق 2000-6000وتمتلك الحضارات الالحقة    
وزيادة كبيرة في تخصص مجموعة األدوات  المستخدمة، وقد تم تحديد الطـور             
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لية الغربية في الغابات شـبه القطبيـة لـشمال     األول لتقليد النصول الدقيقة الشما    
غرب يوكون واصطيدت األيائل واأللكه، باستخدام مثاقـب القـذف المـستدقة            
الطرف، إال أن األطوار المتعاقبة لمجموعة األدوات المستخدمة تـصبح أكثـر            
تخصصاً ويزداد حجم اآلالت صغراً ويصبح استخدام نواة الحجارة على هيئـة            

ق منها نصول صغيرة إحدى الخصائص المميزة لتقليد النـصول          اللسان التي تشت  
م  . ق 1000-4000الدقيقة لشمال الغرب وانتشر تقليد األدوات القطبية الصغيرة         

في األسكا عبر القطب الشمالي إلى جزيرة كرينالند وهو يتميز أيضاً بـاآلالت             
 أبقـي   الصغيرة المصنوعة من النصول التي تمت تشظيتها بوساطة الضغط وقد         

على الكثير من األدوات من حضارة األسكيمو المتأخرة ولهذا فهـي تعـد أول               
مجموعة ذات استمرارية في تقليد االسكيمو، والموقع النموذج هو أياتيت علـى            
كبب وينبيغ على الساحل الغربي ألالسكا حيث استخدم السكان الرمـاح المثبتـة             

 السهام لرميها فـي مطـاردة    عليها النصول لصيد الفظ، وصنعوا حديثاً رؤوس        
حيوان الرنة، وبما أنه لم يعثر على بيوت محفورة في األرض فإن االفتـراض              
السائد هو أن سكان كبب وينبيغ لم يثبتوا على الساحل بل توجهوا نحو الـداخل               
وخالفاً للسكان الذين أتوا بعدهم في المنطقة فإنهم لم يصنعوا الفخار وال المسارح        

  .الحجرية

 صناعة النواة األشولية وصناعة النصول بمثابة الحضارة األخيرة          وتعد  
في علم آثار الفترة ما قبل األسكيمو وقد شكلت الجزر األلوشية مرة جزءاً مـن               

على ) أنانكوال(فقد عثر في جزيرة   .  الطريق البري الذي يربط بين آسيا وأالسكا      
بما تكون عناصـر    م ور . ق 10.000نصول ومثاقب كبيرة الحجم وقد تعود إلى        

م حيث عثر على نصول سميكة كبيرة       . ق 1000هذه الحضارة قد استمرت حتى      
تعود لهذا التاريخ في جزيرة أومناك وكان سكان الجزر األلوشـية التـاريخيون             
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منفصلين عن الذين يعيشون في المنطقة الرئيسة وقد يعود هذا العزل إلى فتـرة             
  .هذه الصناعةما قبل األسكيمو، وهذا ما يفسر بقاء 

æìäîß@Šbqe@áÜÇZ@ @

في كريـت   ) المينوية(استمرت فترة ازدهار حضارة العصر البرونزي          
م مدخلة التقسيمات الفرعية التي اقترحها أوالً سير ارثـر          .ق1000-3000من  

ايفانس وهي العصر المينوي المبكر والمتوسط والمتأخر وتظهـر االختالفـات           
زخارف الفخار المتباينـة إذ يكـون فخـار         الرئيسة بين هذه العصور بأشكال و     

العصر المينوي األول المبكر في انماط قليلة ذات طرز مـصقولة أو تـصاميم              
ملونة وبسيطة على هيئة خطوط صارت أكثر تعقيداً بحلول العـصر المينـوي             

  .المتوسط مع تصاميم مطلية ذات لون أو لونين

م فـي  . ق2000لي وساعد دخول دوالب الفخار الفترات األولى في حوا     
م ودخلت أنماط جيدة    . ق 17000إنتاج فخار أكثر روعة وصل أوجه في حوالي         

في العصر المينوي المتأخر الذي تميز بأبنية ذات أطر معقـدة تطـورت فـي               
المراحل األخيرة إلى أشكال مختلفة ذات تصاميم بنائيـة وبحريـة والفترتـان             

لثانية من العصر المينوي األوسـط       الرئيستان لبناء القصور هما الفترة ألولى وا      
وقد نظمت القصور في العصر المتأخر حول       . والتي تفصل بينهما فترة انحطاط    

األفنية وبلغ عدد طوابقها اثنين أو اكثر وبنيت الطبقات السفلى من الحجر والعليا             
من اآلجر وثمة استخدام واسع ألعمدة من الحجر والخشب وكانـت هـذه إمـا               

  .بح اكثر مستدقة من األعلى إلى األسفلمستقيمة وإما تص

وكانت جدران القصور مزخرفة للغاية ومزدانة بالـصور والزخـارف             
الجصية البارزة تظهر مواضيع طبيعية ومشاهد طقسية واحتفالية بضمنها  تلـك            
التي لها صلة باالحتفاالت الدينية وتركزت هذه حول إله كانت األفعى والفـأس             
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تضمنت االحتفاالت المقامة على شـرفة لعبـة ففـز          و. المزدوج من خصائصه  
التوراني تم تصويرها أيضاً في الصور الجصية والرسـومات علـى األوانـي             
الفخارية وكانت فترة مينون المتوسطة فترة وصلت فيها مهارة صـنع األدوات            

  .المعدنية من الذهب والبرونز والجواهر
ð‹ßì�a@Šbqa@áÜÇZ@ @

 المنسوبة إلى هوميروس اإللياذة واالوديـسا       لقد أوحت دراسة  القصائد      
بأنها قصائد ملحمية كانت تلقى شفوياً ضمن تواتر، انتقل عبر عدة أجيـال وقـد    

) مثل األسـلحة  (لوحظ ومنذ فترة طويلة أن كل الحوادث والمصنوعات اليدوية          
المذكورة في القصائد ليست معاصرة ويبدو أن هناك صدى للعصر البرونـزي            

وأشارت إلى مصنوعات يدوية ومـواد لـم تكـن معروفـة            ) ايسنية  الفترة الم (
  .م.لليونـان حتى القرن الثامن ق

إن دراسة علم اآلثار الهوميري ما هي إال محاولة للمقارنة بين وصـف               
قطعة ما أو بناية أو تركيب اجتماعي أو عادة وردت ضمن القصائد وما سـبقها               

ومـن أفـضل النتـائج       . ن الـسابقة  وذلك باالستناد إلى السجل اآلثاري للقـرو      
الرمـاح  (لالجـزاء الشعرية التي يبدو أنها تشير إلى العـصر المـسيني هـي              

لألبطال اليونانيين وتظهر رسوم العصر البرونـزي       ) الدروع الكبيرة (و) الطويلة
رماحاً ودروعاً  كبيرة التي تحل محلها أسلحة جندي المشاة اليونـاني األخـف              

أوسع فإن القائمة التي تخص حلفاء اليونـان فـي حـرب       وضمن نطاق   ) نسبياً(
م بـل عـن    . ق 800تقدم صوره ليست عن اليونان في       ) اإللياذة الثانية (طروادة  

سنة وبالتأكيـد  100اليونان المايسنية التي لم يظهر الدليل االثاري عليها  إال قبل      
  .فإنها لم تكن معروفة لدى هوميروس
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ûîjnÛa@áÜÇZ@ @

 في علم اآلثار إلى إعادة بناء البيئة القديمـة لإلنـسان            يسمى علم التبيؤ    
وتأثيره عليها وثمة مداخل عديدة  ومتنوعة تسخر اآلن من اجل هذه المشكلة، فقد 
مكن تحليل تكرار حبوب اللقاح في مستنقعات الخث واألتربة الحامضية ليس فقط  

 سـنة   12.000في إعادة تراكيب مفصلة للتغيرات النباتيـة والمناخيـة خـالل            
الماضية منذ نهاية الفترة البليتوسينية بل وفي كشف مساعي اإلنسان مـن أجـل              
تطهير الغابات والزراعة أيضاً، ومع ذلك فإن عملية تحليل حبوب اللقـاح لهـا              
خاصية سلبية تتمثل في عكس التغيرات في النبايات على مـسحاة شاسـعة ألن              

سلبيتها األخرى هي أن حبـوب      الرياح تحمل حبوب اللقاح إلى مسافات بعيدة و       
  .اللقاح تبقى في حالة جيدة فقط عندما تكون في بيئات حامضية

أما تحليل مجمعات القواقع األرضية في األتربة المطمورة فإنه ذو فائدة           
في هذا المجال، ألن أصدافها تبقى في حالة جيدة جداً عندما تكون ضمن أتربـة               

ى طبيعـة األرض فـي المنطقـة القريبـة          ويتيح التحليل كذلك دليالً عل    . كلسية
علـم  (وقـد ألقـى البيرولوجيـا       . المباشرة من تلك التي وجدت التراكمات فيها      

ضوءا مهماً على استخدام اإلنسان للتربة، وسوء استخدامه لهـا فـي            ) التـربة
األزمنة القديمة، اظهر مثال االستخدام المفرط للمروج فـي أوروبـا مـن قبـل      

لذين فشلوا في إعادة تخصيبها إمـا بواسـطة المناوبـة بـين            الفالحين األوائل ا  
  .المحاصيل وإما بالتسميد

@pbÔjÛa@áÜÇZ@ @

وهو تسجيل ودراسة الطبقات في مواقع المستوطنات القديمة يعتمد على          
. مبدأ التركيب البسيط أي أن أوطأ الطبقات كانت قد ترسبت قبل أعلى الطبقـات             

ر عليها تكون أقدم، ثم متأخرة الواحـدة عـن          وأن األشياء أو التراكيب التي يعث     
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فالمواقع التي أشُغلت باستمرار عبـر      . األخرى والواحد عن اآلخر على التعاقب     
فترات طويلة قديماً وحتى األزمان المتأخرة ارتفعت إلى أعلى فـأعلى، بـسبب             
. غياب جمع القمامة أوالً والتراكم الناتج لمواد النفايات ضمن تخوم المـستوطن           

نياً ممارسة إقامة البنايات الجديدة فوق البقايا المهدمة القديمـة قبـل مجـيء              وثا
ويمكن أن تكون عملية تراصف     . البنايات الشاهقة ومتطلباتها من األسس العميقة     

مواقع كهذه معقدة غاية التعقيد إال أن دراستها يمكن أن تتيح أزمنة تاريخية دقيقة              
  .ة ضمن المستوطنات القديمةجداً لمختلف أنواع األشياء المستخدم

فـي  ) جيولوجيا(وقد استعيرت الطريقة في الدراسة األولية لعلم الطبقات   
أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر إلى جانب نظريـة تطـور              

وأدت إلى انهيار النموذج التـوارني لتـاريخ        ) التي ألهمت علم التصنيف   (الحياة  
إن عمليـة تحويـل   . تصف القرن التاسع عـشر األرض والجنس البشري في من 

تأرخه نوع واحد من المواد اآلثارية إلى نوع آخر مجهول التاريخ ترسب معـه              
  . بوساطة الترابطcross datingتشكل قاعدة طريقه التأرخة العرضية 

وفي الوقت الذي تكون فيه هذه الطريقة  شأنها فـي ذلـك شـان علـم                 
ذات أهمية عظيمة في بناء التواريخ الزمنيـة        التصنيف والتسلسل وعلم الطبقات     

فقد ظل االسـتخدام    ) ترتيب األنواع والمجموعات وفق تعاقبها الصحيح     (النسبية  
الرئيس لهذه الطريقة كامنا في إقامة نظم التأرخة الدقيقة باإلشارة إلى الحضارات    

نها يمكـن   المدونة تاريخياً، وعلى آية حال فقد أثبتت هذه الطريقة أنها موثوقة وأ           
أن يعول عليها جداً في الفترات المبكرة أكثر، وذلك منذ تطبيق الطرق العلميـة              
في السنوات األخيرة مثل العصر البرونزي األخير والعصر الحديدي في أوروبا           

حيث تكون الصالت بين المجتمعات األمية والمتعلمة جيـدة         ) م.االلف األول ق  (
ي فترات أقدم حيث تكون الـصالت ضـعيفة         التوثيق إال أنها أثبتت جدارة أقل ف      

أكثر وقد بات معروفاً اآلن في الحاالت األخيرة بأن العديد من أوجـه التـشابه               
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المزعومة بين أنواع المصنوعات من المجتمعات األمية والمتعلمة التي استخدمت       
لوضع الفترات الزمنية الدقيقة كانت ظاهرية أكثر منها حقيقية ألن تطبيق الطرق            

ليمة في التأرخة قد أظهر األنواع المتشابهة المزعومة أنها ذات تواريخ مختلفة الع
  .تماماً

حقاً إن إدخال العديد من الطرق العلمية في التأرخة قد أحدث ثورة فـي              
دراسة ما قبل التاريخ وسهل إلى حد كبير عمل اآلثاريين وقد قادهم هـذا إلـى                

 من تطور التكنولوجيا والمجتمع فـي       تركيز المزيد من انتباهم على إقامة نماذج      
  .األزمان المبكرة

Šbqa@áÜÇë@�Šþa@pbÔj�@áÜÇZ@ @

. لعلم طبقات االرض عالقات وثيقة مع علم اآلثار في مجـاالت عديـدة            
فعلم طبقات األرض هو الذي يتيح بصورة رئيسة المعرفة مـن الـزمن الـذي               

 أوجـه البـسيطة     استغرقه تطور اإلنسان وقد ظهرت الحيوانات الرئيسة علـى        
 مليـون سـنة     70قبل أكثر من    ) القرود والهبار والسعدان إضافة إلى اإلنسان     (
بينما  يبدو أن تطور اإلنسان ذاته قـد حـدث فـي عـصر               ) الفترة الجينوزية (

  . حوالي مليوني سنة األخيرة من الزمن الجيولوجي–الباليستوسين 

يـاس الـزمن    ويستخدم علماء طبقات األرض أساليب عديدة لتركيـب ق        
 تتبع طبقات نوع معين من صخر       Stratigraphyويضم علم دراسات الطبقات     

ما وتسجيل النظام الذي تراكمت فيه هذه الطبقات ويسعى علماء طبقات األرض            
أيضاً إلى دراسة الطريقة التي تكونت فيها الرواسـب وتنجـز عمليـة إيجـاد               

  .دام المتحجراتعالقـات متبادلة بين صفوف الطبقات المختلفة باستخ
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ويتمثل األسلوب األحدث الذي عزز النتائج المبكرة  من تسلسل الطبقات             
ويضم تحديد تاريخ الطبقات وعلى . الجيولوجية في عملية التحديد المطلق للتاريخ

األقل تحديد تاريخ نماذج منها بالسنوات، وتستند معظم هذه األساليب إلى انحالل            
 235ستخدام التاريخ الريـادي نظـائر اليورانيـوم        النشاط اإلشعاعي للنظائر وا   

أما اليوم فيعد التأريخ بواسطة البوتاسيوم واالرعـون        .  المعمرة 238ويورانيون  
الذي يقيس تطور انحالل النشاط االشعاعي في المغناطيسية المعاصـرة ليـست            

والبوتاسيوم الموجود في معظم    . مسجلة في الصخور البركانية أو صخور أخرى      
  .ور البركانية إلى آرغون من اكثر أساليب تحديد التاريخ أهميةالصخ

فباإلمكان استخدام )  األخيرة50.000(وفيما يتعلق بالفترات المتأخرة جداً   
وإحـدى االكتـشافات التـي باتـت مهمـة اليـوم إن             . فحص شعاع الكاربون  

المغناطسيةالمعاصرة ليست مسجلة في الصخور البريكانية أو صـخور اخـرى            
حسب بل إن المجال المغناطيسي لألرض في بعض الفترات  في الماضي شهد             ف

ويبدو أن هذا االنقالب قد حدث في أربعة ماليين سنة الماضية وقد            . انقالباً كامالً 
  .أثبت هذا االكتشاف أهميته في ربط التسلسالت الزمنية المختلفة

áí‡ÔÛa@pbjäÛa@áÜÇZ@ @

اسة طقس األرض ولهذا العلم أهمية دراسة تاريخ حياة النبات وبالتالي در
خاصة في علم اآلثار وذلك لغرض تقييم البيئة األولى لإلنسان وتـأثيره عليهـا              
واستغالله للنبات ورعايته له من أجل الغذاء والمـواد األوليـة إلنتـاج اآلالت              

وقد استطاع علماء اآلثار القديمة  بتحليلهم لتكرار وجـود حبـوب            .  واألدوات
لفحم العضوي المستخرج من المستنقعات والتربة الحمـضية إعـادة          اللقاح في ا  

تركيب مفصل لتاريخ الطقس في المناطق البعيدة من خط االستواء منـذ نهايـة              
وهم منشغلون اآلن بإعادة ترتيب التسلسل المناخي للفترات        . العصر البيليستوني 
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راكمات اآلثاريـة  الجليدية المتداخلة، وقد ألقت دراسة الحبوب المستخرجة من الت       
وبقايا نباتية أخرى وفي قوارب مغمورة في الماء الكثير من الضوء على تدجين             

  .اإلنسان للنبات وكذلك نظام تغذيته في كثير من الفترات الماضية
Šbqaë@áÜÈÛaZ@ @

لقد استخدمت  األساليب العلمية منذ ما ينيف عن قرنين في دراسة المواد               
على ماضي اإلنسان إضافة إلى المعلومات التـي يتم        القديمة إللقاء  ضوء أكثر      

وفـي زمـن    . الحصول عليها بتطبيق أساليب العمل التي هي جوهر علم اآلثار         
متأخر يعود إلى القرن الثامن عشر قام أحد العلماء في لندن بصهر مجموعة من              

دم القطع البرونزية البريطانية القديمة وإخضاعها إلى أساليب التبليل التي تـستخ          
  .في التحليل الكيماوي لتحديد تركيبها

وطرأت منذ ذلك الحين زيادة هائلة في عدد أساليب االختبار والتحليـل            
والتحديد العلمي المستخدمة في علم اآلثار تتجلى اآلن فـي ثالثـة مظـاهر، إذ               
يسـاهم اليوم كل من علم الحيوان والفيزياء النووية والفلك في زيادة معرفتنا عن 

إلنسان حتى أن األساليب الرئيسة التي تخص علم اآلثار صارت اليوم           مـاضي ا 
أكثر علمية في طبيعتها، ولكن وكما  هو الحال في العلوم الطبيعية، هناك دائمـاً               
مجال للحدس والتخمين  والتأمل، إذ يستخدم الكثير من علمـاء اآلثـار اليـوم               

لسل الزمنـي لألحـداث     األساليب التي تعتمد على التسلسل الطبقي لتركيب التس       
واللقى، وكذلك تقنيات تستند إلى علم الكمبيوتر وعلم التصنيف العـددي لتنظـيم       

والتجارب قائمة اآلن، وهي في ازديـاد مطـرد         . وتنسيق المواد األثرية القديمة   
لمعرفة الطريقة التي صنعت بموجبها القطع األثريـة وأقيمـت فيهـا الـسدود              

  . وكيف أنها تدهورت بمرور الزمنوالمتاريس الترابية والبنايات
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وفي اإلمكان تصنيف التطبيقات العلمية في علم اآلثـار تحـت خمـسة               
عناوين أساليب تحديد التاريخ، وعلم التبيؤ القديم واإلنسان ذاته وأدواته والتنقيب           
في مواقع أثرية، وألساليب تحديد التاريخ تأثير بالغ على علم اآلثـار وال سـيما     

 قبل التاريخ،  حيث أنها تقدم تقريباً تسلسالت زمنية دقيقة، وكـان             على فترة ما  
التخمين يلعب دوراً في تحديدها في الـسابق وال عجـب أن نـرى أن أغلـب                 
التخمينات كانت بعيدة جداً عن  الواقع، عالوة على ذلك فقد برهنـت األسـاليب          

ر فـي اآلثـار،     العلمية على أهميتها البالغة في كشف النقاب عن الخداع والتزوي         
وهكذا برزت طريقة قياس كمية غاز الفلورين التي يمتصها العظم مـن الميـاه              

ما هـو إال    ) إنسان بيلتدوان (الجوفية وذلك من خالل إلهامها في االهتداء إلى أن          
  .خدعة

وقد كانت عملية عد طبقات الغرين في أوروبا أول طريقة تمنح معيـاراً        
وأحـدثت عمليـة تحديـد      . فترة الجليدية األخيرة  دقيقاً للزمن الذي انقضى منذ ال     

التاريخ بواسطة قياس مغناطيسية اآلثار التي تستند إلى قياس مقدار التغيرات في            
اتجاه وانحراف المجال المغناطيسي لألرض تأثيراً بالغـاً، ألنهـا تـساعد فـي              

ملية إعطـاء تواريخ مباشرة للمواد المشوية بالنار، والترسبات الغرينية وتشكل ع
قياس مقدار طاقة النافذة والمحبوسة داخل الخزف والصوان المحروق منذ وقت           
الحرق، أساس اختبار التأللؤ الحراري، وتحدد هذه الطريقة تاريخ أكثر المـواد            

  .شيوعاً لدى اإلنسان أال وهي الفخار

وبمنح اختبار تسلسل لحاء األشجار وهي طريقة تعتمد علـى احتـساب            
لقات في األشجار تواريخ دقيقة جداً لعمر الخشب وقد أثبت هذا           النمو السنوي للح  

م في أوروبا التي كانـت قـد        .االختبار وعدل الكثير من تواريخ األلف األول ق       
ومنح أيضاً معيـاراً    . بنيت على المقارنة التاريخية مع حضارات البحر المتوسط       

ختبـارا أسـلوب    لقياس كمية اإلشعاع الكوني في الماضي، مصححاً التباين في ا         
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النظائر المشعة الرئيس، وهو إشعاع الكاربون الذي يفوق التأثير الذي لعبته فـي     
عملية تحديد التواريخ أي طريقة علمية أخرى استخدمت لتحديد تواريخ المـواد            

  .والتراكمات اآلثارية

الذي يتناول دراسـة البيئـة      ) الباليكولوجي(وقد ساهم علم التبيؤ القديم      
نسان  كثيرا باتإحته التواريخ النباتية والمناخية المفصلة منذ نهاية العهد  القديمة لإل

الباليستوسيني التي ينبغي إقامتها عن طريق تمكينه من تخمين تأثير اإلنسان على 
وإعطاء معلومات قيمة عن غذائه واستغالله الحيوانات والنباتات وعنايته         . البيئة
و ما يعثـر فيهـا مـن        ) البيديولوجيا(مورة  وقد أتاحت دراسة األتربة المط    . بها

وأصداف القواقع  ) باليونتومولوجي(وحشرات  ) البليتولوجيا(حبوب لقاح،  واللقح     
معلومات وفيرة عن تاريخ طبيعيـة األرض واسـتخدام وتغييـر           ) كونكولوجيا(

وتلقي دراسة الطبقات التي خلفتها البذور على الفخار والبذور ذاتها          . اإلنسان لها 
لفات أخرى من التراكمات اآلثارية ضوءاً  مهماً على تدجين النباتات وغذاء            ومخ

وقد أضاف تحليل   . ويأتي وباألهمية نفسها تحليل بقايا الطعام المتفحمة      . اإلنسان
العظام الحيوانية واختبارها  كذلك الكثير إلى معلوماتنـا عـن غـذاء اإلنـسان             

  .إضافـة إلى استغالله وتدجينه للحيوانات

ستدل الكثير عن نسب الوفيات في الماضـي واألمـراض وتعطينـا            وي
والتشريحية لبقايا اإلنسان ذاته معلومات كثيرة ) الباثولوجية(االختبارات المرضية 

عن األنماط الماضية للوفاة، والتغذية وطول القامة والتطور العقلي والجـسماني            
يخ الـشعوب بدراسـة     لإلنسان وقد تحقق بعض التقدم أيضاً في التحري عن تار         

مجاميع الدم، ومن آثار الدم المحفوظ في نخاع العظام وكذلك قيـاس نمــاذج              
  .كبيرة من الهياكل العظمية من القبور القديمة
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وتقع المعلومات التي تجمع بوساطة األساليب العلمية عن القطع األثرية          
ثيـرة  في ثالثة أصناف الصنع واالستخدام والتجارة إذ نستخدم طـرق فنيـة ك            

لتوضيح الطرق التي صنعت بها المواد المصنوعة، فيستخدم تحليـل التنـشيط            
النيوتروني ورسوم الطيف البصري والتقطيع الدقيق والكيمياء المبللـة لتحديـد           

وغالباً ما تخبرنـا المعلومـات المـستقاة بهـذه          . العناصر التي منها هذه القطع    
كذلك عن األماكن األصلية بالذات     و. األساليب الكثيرة عن مصادر المواد األولية     

األساليب التي صنعت بها    ) دراسة المعادن مجهرياً  (وتبين المعدغرافيا . لتصنيعها
القطع المعدنية، ويظهر التقطيع الرقيق الطريقة التـي صـنعت وشـكلت بهـا              
األوانـي الفخارية ويكشف التحليل المجهري عن آثار البلى، وأدى إلى تحديـد            

  . من اآلالت العظمية والصوانيةاستخدامات الكثير

ويستخدم علماء اآلثار اليوم أساليب علمية متعددة للتنقيب عن  األبنيـة،              
تتضمن المتطورة منها والتراكمات اآلثارية تحت الماء، السيما تلك التي تتضمن           
التحديد المغناطيسي  للمواقع ومسح المقاومة، وهنالك استخدام متزايـد ألنـواع            

هزة سونار الخاصة باكتـشاف مواقـع تحـت المـاء باسـتخدام             مختلفة من أج  
  .الموجـات الصوتية
òîÔí‹Ëa@ñŠbàÈÛaZ@ @

جاءت بدايات العمارة اإلغريقية الفخمة بعد انهيار الممالك المايسينية في            
وذلك ببناء ما أصبح يعرف فيما بعد بالطراز البـدائي          . القرن الثامن قبل الميالد   
  من الخشب بغرفـة      Samosد معبد هيرا عند ساموس      للمعبد اإلغريقي، فقد شي   

ضيقة لآللهة يتقدمها صف من األعمدة وهذه الصيغة التي طوقت تماماً باألعمدة            
. م بمعابد ساموس وميلتوس   .لتشكل بهواً معمداً، طورت أكثر في القرن السابع ق        

 وقت طراز الدوري حـوالي      Olympiaفي أوليمبي   ) هيرا(وقد شيد أول معبد     
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م وكانت له أعمدة من الخشب وإسكفات لكنه كان في كثير من النواحي             . ق 600
 وتيجي وسـبارطة ودلفـي      Argosشبيهاً بأغلب المعابد المعاصرة في أركوس       

Delphiالتي غدت اآلن وألول مرة تبنى من الحجارة .  

م كانت المعابد تـشيد علـى الطـراز         .ومع استمرار القرن السادس ق      
أعمدة شديدة  التدرج وتيجان بسيطة مـسطحة واسـكفات          الدوري من الحجارة ب   

وجرت في نهاية القرن محاولة لتخفيف التأثير الثقيل نوعا ما حيـث تـم              . ثقيلة
زيادة ارتفاع األعمدة تناسبياً مع أقطارها السفلية كما تم جعل النـسب المثاليـة              

ـ            ا ثمـة   للطول  مع العرض قياسية وفي المناطق المستعمرة من إيطاليا وإفريقي
اختالفات في التفاصيل ضمن معابد القرن السادس في عدد األعمـدة وصـفوفها    
تمثال العبادة ومزاولة تجميع المعابد في مجاميع كما هو الحـال فـي بيـستوم               

Paestum    أوسيرا قوسه Syracuse    م كان الطـراز    . وبحلول القرن الخامس ق
ل معبد زيوس في اولمبيـا      ولع. الكالسيكي للمعبد قد بلغ ذروة الكمال     ) الدوري  (

 حيث يوحي التصميم بالخفة أكثر منه       –م خير مثال    .ق456-470الذي شيد بين    
  .بالزخرفة ضمن السمات الفردية

م . ق370-430وقد تطلب األسلوب صيغاً جديدة من الزخرفة في الفترة      
كما أجريت التجارب على أشكال جديدة كما هو الحال على سبيل المثـال فـي               

  . الدائرية في أولمبيا وابيداروس ودلفيTholosلوس معابد ثو

وفي فن العمارة الكالسيكي في أتيكا تأثر األسلوب  الـدوري األبـسط             
بالطراز األيوني وشرق اليونان،  بسبب ارتباط أثينا بـالجزر          ) غير المزخرف (

 فوق األكروبولس في    Parthenonاأليونية ويمثل قمة هذا األسلوب  البارثينون        
م والبروببليا التـي شـيدت      . ق 438-447 الذي بناه أكثيوس بين      Athena أثينا

م من قبل منيسكل والتي شكلت المدخل البارز الفخـم إلـى     . ق 431-437فـي  
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جميع األبنية في االكروبولس، ويعد معبد أثينا نايـك وأوديـون بيـركلس فـي               
لس وهـو   ويمثل معبد آخر على األكروبـو     . من األبنية المعاصرة له   ) االكوار(

  مع الفروق في المستوى والخطة غير المتـساوية          Erechtheumاألريختيون  
  .وتطور لهذا األسلوب

وقد انتقل أاكيد الفن المعماري في القرن الخـامس قبـل المـيالد مـدة               
ومما هو جدير بالمالحظة هو ضـريح       . أخـرى من اليونان على البر األيوني     

 معبداً وفق الطراز األيـوني فـوق         الذي كان  halicarnassusهاليكار ناموس   
  .مسطبة عالية

وقد وسع فن العمارة الهلنستي أفقه ليشمل بنايات غير المعابـد وغالبـاً             
بنايات معابد في لندوس أوكوس أو      . ماكان تخطيط وحدة ما، هو الخطة الجديدة      

  وقد أصبحت المعابد نفسها بنايات أقـل         Pergamunخطة مدينة في بيركامون     
حتى المنازل بـدأت    .  انصب التأكيد اآلن على المناطق المحيطة بها       أهمية حيث 

. أكثر نوعاً مـا   ) فيالت(تصبح سمة لالهتمام بالفن المعماري، مع تنامي قصور         
ولقد كان في الفترة الهلينسنية  حيث تم تشيد اثنتين من بين ما يـسمى بعجائـب       

رية المشيدة بواسطة صـفوف  في اإلسكند) المنارة(الدنيا السبع للعالم القديم وهما    
البرونـزي  ) رودس(وتمثـال   ) م130(قـدماً   426مدرجة يبلغ ارتفاعها حوالي     

  .منفرج الساقين في مدخل الميناء) مترا30ً( قدماً 98الضخم الذي يبلغ طوله 
òîãbßë‹Ûa@ñŠbàÈÛaZ@ @

إن أقدم فن معماري إيطالي هو ذلك الخاص باألتروسكان وغالبية اآلثار             
ة بالقالع والمعابد وخطط المدن والمقابر، التي قد تعكـس بعـضها            الباقية خاص 

أنماط سكن نموذجية، ولعل كثيرا من فن العمارة المحلي كان ال يزال بـسيطاً إذ    
) تل البالتين(ظهرت حوالي العصر الحديدي أكواخ من العهد  األتروسكاني على     
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علـى  ) جـوبيتر (د  في األزمان الغابرة وفي روما تم تشييد معب      romeفي روما   
م وعقب ذلك شيد كثير من المعابد األخـرى فـي القـرن    .ق509الكابنتيول في   

م بعد غـزو    . ق 386م ضمن أسوارها المسماة سيرفيان التي بنيت في         .الرابع ق 
  .قام به رجال القبائل الغالية لروما

لقد كان فن العمارة الروماني أكثر تشعباً من اإلغريقي حيث سار علـى             
م خطـط مـستطيلة   .الهيلنستي فلدى مستعمرات القرن الرابع والثالـث ق     التقليد  

  البافوسـنس    cosaالشكل  كما هو الحال علـى سـبيل المثـال فـي كوسـا                
Albafucens   كيريموناوبالسننيا في حين أسست مدينة أوستيا ostia –  حـصنا 

سـاحة عامــة    (م، تم تأسـيس     . ق 273مستطيالً عند مدخل نهر التيبر وفي       
foum(     الى جانب كابيتوليوم Capitolium          مع باسـيلكيا فـي كوسـا لكـن 

م في الوقت الذي كانت تمتلك فيه كثيراً مـن          .ق184باسيليكاروما لم تشيد حتى     
الساحات العامة إلى جانب قاعتين لالجتماعات العامة والتقدم العظيم الذي حصل           

 على سبيل المثـال     كان في االستخدام المتزايد لألقواس والقباب،  كما هو الحال         
فـوق  ) كـم 11(م التي بلغ طولها سبعة أميـال        . ق 144في قناة اكواماريه في     

  وفي عالم مـن العمـارة        Bompeiiاألرض وفي حمامات ستابيات في بومبي       
المحلي تم تحسين البيت اإليطالي بإضافة البهو المعمد واللوحات الجدارية بحسب           

  .الطراز البومبي األول

م فترة مثمرة فـي رومـا فقـد كـان كـل مـن       .ول قوكان القرن األ  
من أكثر البنايات أهمية قبيل حكم أغـسطس  ) مسرح مارسيلوس (و) تاببوالريوم(

فلكل منها واجهات معمارية محكمة كما أن المسرح يكاد يكون انطالقـاً جديـداً             
في كونه قائماً بذاته بدالً من أن يكون صفاً من المـصاطب فـي جانـب التـل                  
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لبيوت قسم إلى غرف أصغر يجعل لها فضاء وهي عن طريق لوحات            وكانـت ا 
  ).الطراز البومبي الثاني(تصور فيها األشياء بتفاصيل الواقعية الفوتوغرافية 

وقد ادعى أغسطس متفاخراً أنه وجد رومامبنية مـن اآلجـر وتركهـا             
)   لونـا (من المقـالع فـي      ) كارارا(مبينـة مـن المرمر كما أن استخدام مرمر        

كان بالتأكيد تتويجاً لجهوده التي فاقت جهود أسالفه ليس في روما فحسب بل في              
كل األقاليم في بناء القالع والقنوات والبنايات العامة وكان أكبر البنايات في روما 
هي البنثيون وحمامات غريبا وساحة  أغسطس العامة ومعبـد مـارس التـور              

 اآلن للمدن في شـمال إيطاليـا        الباسيليكا جوليا ومسرح مارسيلوس وقد أصبح     
 Mimes ومايمز Auton  وتورين كومو أوتون      Aostaوبيروفانس منقل أوستا    

  .أسوارها وأبوابها

ولكن على النقيض من ذلك كان القصر اإلمبراطوري ألغسطس على تل    
البالتين ال يزال بناية متواضعة، لكن األباطرة المتعاقبين فيمـا بعـد والسـيما              

 فكروا بإضافات عظيمة وأنجزوها وقد بدأ البيـت الـذهبي             طبريوس  وتيرون  
م وكان بناية ذات أهمية معمارية عظيمة ليس فقط من ناحية 64في عام ) نيرون(

خطته حول مثمن مركزي ولكن أيضاً بسبب المرونة المتحققة من خالل استخدام            
  .الخرسانة التي كانت ال تزال في ذلك الزمان وسيلة جديدة

ألباطرة فيما بعد كثيراً من البنايات الجديدة المهمة من بينهـا           ثم أضاف ا  
وقصر دومتيان عند الثالفيـان وبلـغ فـن         ) في موقع بحيرة نيرون   (الكولسيوم  

العمارة ذروة جديدة تحت حكم خلفائهم مثل نيرفاتراجان وهادريان وكانت هـذه            
ـ            ها مثـل   الفترة فترة كثيرة من خطط المدن الجديدة في طول الواليات وعرض

تمجاد والمباس في عهد تراجان إلى جانب إعادة األعمار الكامله ألوسيتا مينـاء             
   Tivoliاإلمبراطوري هادريان عند تيفولي ) قصر فيال(مدينة روما وقد تم تشييد 
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الجمهوري لكنها كانت تمتلك كثيراً من الفناءات واألبهاء        ) فيال(على موقع قصر    
نايات الشهيرة من أصـقاع أخـرى مـن العـالم           ذات األعمدة مع نماذج من الب     

  .الكالسيكي

وفي أثناء حكم األباطرة السبفيريين نشأت المزيد من البنايات وحمامات          
كاراكال في روما، وقوس سيفيروس الى جانبب ساحة أوربس العامة ومخطـط            
للمدينة على المرمر الذي ال تزال أجزاء منه باقية، وفي اإلمبراطورية األخيـرة             

 التأكيد على الدفاع مع دوائر أسوار جديدة مبنية ليس فقط في روما ولكن في    كان
أغلب المدن الرئيسة على األقل في النصف الغربي من العالم الروماني فكـان ال   
يزال متسع في هذه المدن للبنايات الكبيرة ذات الفخامة العظيمة على سبيل المثال              

 Trier تي بنيت في اسـطنبول وترايـر  سلسلة القصور اإلمبراطورية الجديدة ال
 ونيقوميديار وسالونيك وسلسلة بدأ بها ديوفليشيان بتشييد قـصر          milanوميالنو  

 ومنذ عهد قسطنيطين فصاعداُ تحول اتجاه فن العمارة splitاستجمامه عند سبلت 
  .الرئيس نحو الشرق إلى القسطنطينية ونحو تقليد مسيحي اكثر
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ة كوسيلة للتعامل إال في وقت متأخر نسبياً في التـاريخ           لم تستعمل العمل    
م فحينمـا كـان النـاس    .ولم تظهر النقود على شكل عملة إال منذ قرون قليلة ق 

يعيشون على طعام يجمعونه من الطبيعة في مجتمعات بسيطة ذات اكتفاء ذاتـي             
 موزعة  ربما لم يكن  إال اتصال قليل بين الجماعات بيد أن إمدادات الطبيعة غير             

بالتساوي، ومنذ أقدم األزمنة كانت هناك مناطق يكثر فيها صيد البر أو السمك أو 
الفواكه مما حدا بالذين ليست عندهم هذه األطعمة أن يتقايضوا مع مـن عنـدهم               

  .إياها
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 وفي بعض األحيان عندما تكون العالقات  بين الـشعوب غيـر وديـة          
التي ال يتقابل فيهـا أبـداً       ) الصامتةالتجارة  (تـأخذ عمليات التبادل هذه صورة      

المتاجرون بل كانت البضائع تترك في مكان معين فيأخذها المتبادلون ويتركون           
ويجدر بالذكر أنـه    . بدالً منها بضائع مقابلة أخرى لها دون أي اتصال شخصي         

في كثير من األسواق المحلية ال زالت ثمة بضائع يجري تبادلهـا مـع بـضائع         
ال أي نوع من العملة على أنه في حالة عقد صـفقات هامـة              أخرى دون استعم  

كانت ثمة حاجة دائماً من المعيار أو الوحدات لتقدير قيمة البضائع لـيس فقـط               
) مهـر العـروس   (للغرض الدينوي لتبادلها بل أيضاً ألغراض أهم وأخطر مثل          

انت وعلى سبيل المثال ك) أي التعويض الذي يدفع عن رجل إذا قتل ) (ثمن الدم (و
القيمة تقـدر بوحدات الماشية في أوروبا إبان عصر ما قبل التاريخ وبوحـدات             

كمـا  . الودع في الشرق األدنى وبوحدات الصدف والساكين والفؤوس في الصين      
كانت وحدات األدوات  واألسلحة المعدنية شائعة في إفريقيا وعقـود الـصدف             

ق أمريكا وهذه األشـياء     مستعملة في منطقة الباسيفيكي والوامبوم في شمال شر       
علـى أن   . رغم أنها ثقيلة ومربكة، كانت كافية للغرض الذي استعملت من أجله          

إذ كان يمكـن عـادة      . وحدات التعامل المعدنية  كانت أقلها إرباكاً وأكثرها نفعاً        
تشكيلها لصنع أدوات أو أسلحة أو حلي، أو كان يمكن تبادلها من جديد لـشراء               

كلما راجت التجارة  فضل البائعون والمشترون وحدات        ومن ثم ف  . بضائع أخرى 
التعامل معدنية مختلفة األشكال ومختلفة األوزان ومختلفة القيمة إذ  أنها كانـت             
. أسهل حمالً وأكثر تحمالً، ويمكن تجزئتهـا والتعـرف عليهـا دون صـعوبة             

وعندمـا قطع المعدن إلى قطع أو وحدات متساوية الـوزن ثـم ختمـت هـذه                
 بعالمة مميزة إلثبات أنها أصيلة غير مقلدة ظهرت العملة إلـى حيـز              الوحدات
ويظن بصفة عامة أن العملة عرفت ألول مرة في منطقة شرق البحـر             . الوجود

م ولو أن ثمة احتمال ال يجب إغفاله لمعرفتها أيضاً          . ق 700المتوسط في حوالي    
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يؤرخ البعض أن و. قبل هذا التاريخ في الصين دون حدوث اتصال بين المنقطتين
م بينما يؤرخها آخـرون اعتمـاداً       .ق1000أقدم عملة صينية مستديرة بحوالي      

غير أن كـل    . عـلى بعض الكتابات الصينية بتاريخ سابق لهذا بألف سنة أيضاً         
هذه العملة غير منقوشة والبد من دالئل أخرى لوضعها في تاريخهـا التتـابعي              

  .الصحيح

د اخترعت في منطقة شرق البحر المتوسط       ويعتمد االعتقاد بان العملة ق      
على أسس أقوى وفي كل أوروبا، ومن ايرلندا في الغرب إلـى أقـصى الهنـد                

) مهر العروس(كـانت الماشية هي المعيار األساسي للقيمة ومقياس الثروة وكان      
للرجل يقدران بالماشية، غير انه كان يلزم شـيء آخـر           ) ثمن الدم   (للمـرأة و 

ر احتماالً ويمكن تجزئته والتعرف عليه بسهولة ويسر ألغراض         أسهل حمالً وأكث  
التجارة وخاصة في المنطقة التي كان يقابل فيها تجار الجزر اليونانية النشيطون            
البضائع التي جلبتها القوافل عبر آسيا والمنتجات الفنية الواردة من مـصر فـي              

  .الجنوب

ـ          ذهب والفـضة   وكان من الطبيعي أن يرحب المتاجرون باسـتخدام ال
والبرونز والحديد الذي كان يمكن حمل كمية صغيرة منها على شكل قضبان أو             
أعواد أو حلقات أو كتل مع أن قيمتها تساوي قيمة ثور وكانت مثل هذه القطـع                
المعدنية تمثل الشاقل لدى الفينيقيين والتالنت لدى اإلغريـق، غيـر أن الـشاقل              

  .والتالنت لم تكن عملة بل كانت موازين

إلى ميداس  . وقد نسب ضرب العملة المسكوكة إلى فيدون  من أرجوس         
من فريجيا  إلى كاندولس أو كرويسوس من ليديا غير أنه يبـدو أنهـا نـشأت                 
نتيجـة لما اعتاده لتجار من وضع عالمة مميزة على كـتلهم المعدنيـة حتـى               

بـصحة  وهذه العالقة أعطت ضـماناً      . يتجنبوا  إعادة وزنها عند عقد كل صفقة       
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الوزن والقيمة وكما كان ختم المدينة يعطي ثقة أكبر من خـتم التـاجر والخـتم          
الرسمي للوالية أو الدولة يعطي أعظم ثقـة وضـمان فقـد سـارعت المـدن                
اإلغريقيـة باالستفادة من االختراع فأصدرت اثينا عملتهـا المدموغـة بخـتم            

 وأصدرت إيجينـا    )الفرس(وأصدرت كورينت عملتها المدموغة  بختم       ) البومة(
وأول عمله انتشرت في العالم المعروف فـي        ) السلحفاة(عملتها المدموغة بختم    
التي كانت العملة السائدة في كل إمبراطوريـة      ) الفيليبية(ذلك الوقت كانت العملة     

 kentاالسكندر األكبر وقد ضربت نسخ منها استخدمت كعملة رسمية في كنـت             
  .م.في القرن األول ق
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ظهرت األعمدة الحقيقية في العالم القديم  في مصر واليونـان القديمـة               
واإلمبراطورية الرومانية فقط، ومن بين أقدم األعمدة الحجرية في مصر األعمدة           
الغائرة   في مجمع الهرم المدرج في سقارة وهي مجوفة البناء ومحـدودة وذات             

لثمانية أو الستة عـشر     تيجان ورقية معلقة، ولعل ما سمي العمود الدوري ذي ا         
وجها الشائع في القبور الخاصة المحفورة في الحجر في المملكة الوسـطى قـد              

وكان العمود المـصري وبخـالف خلفـه ونظيـره          ) تطور من الجذع المجوف   
اإلغريقي يقوم على قاعدة  دائرية، ولما كانت أغلـب عناصـر فـن العمـارة                

ن األنواع الثالثة الرئيسة لألعمـدة      المصرية مبينة على الطرز البنائيه األولى فإ      
والعمود ذو ورقة اللـوتس     ) النخلي(التي نشأت، هي العمود ذو الورقة النخيلية        

مصنوع مـن قطعـة     (وكان العمود المغليثي    . والعمود ذو حزمة أوراق البردي    
النخلي الشكل جذع أسطواني وتاج يتألف من حزمة ذات تـسع           ) حجرية واحدة 

  .أشرطةسعفات مربوطة بخمسة 
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وكان العمود الذي على هيئة اللوتس جذع مضلع مؤلف من عقـدة ذات               
أربعة أو ستة سيقان مربوطة مع بعضها عند القمة بخمس حزم  وكـان التـاج                
يحاكي برعم اللوتس المغلق أو المفتوح أحياناً، وكانت الحزم الست أو الثماني في 

قة عند القاعدة حيث كانـت      العمود  الذي على هيئة البردي مثلثة المقطع ومستد        
تصور دائماً األوراق القاعدية وكان التاج في النماذج األولى عبارة عن بـرعم             
وتطور العمود البردي األحادي األسلوب من العمود الـذي علـى هيئـة ورق              

والذي كانت فيه عصى الجذوع المرزومة عبارة عن اسطوانة واحـدة           . البردي
وكـان لعمـود البـردي      . وساً صقيل الجوانب  صقيلة الوجه والتاج البرعمي ناق    

  كتاج وجـذع  Papyrus Umbelمن البردي  Umbel الجرسي الشكل خيمة 
  .أسطواني أملس الوجه

ولألعمدة المركبة في الفترة المتأخرة والتي ربما تطورت مـن عمـود            
البردي المتأخر والتي ربما تطورت من عمود البردي الجرسي الـشكل جـذع             

 قاعدية وتاج مصنوع من عدة طبقات من العناصـر النباتيـة            أسطواني وأوراق 
وقد تم التعرف على سبعة وعشرين نوعاً مـن األعمـدة           .  والزهرية الزخرفية 

المركبة وفي المعابد التي كرست لعبادة اإلله حاتور كانت التيجان علـى هيئـة               
) آلـة موسـيقية مـصرية     (الصناديق المصقولة في آالت الصالصل الموسيقية       

حمـل وجه حاتور وتوجد أعمدة عمود الخيمة الفريدة على هيئة جذع أسطواني            ت
  . أملس ذي تاج ناقوسي الشكل في قاعة االحتفاالت لطوقوس الثالث في الكرنك

وفي بالد الرافدين أعاقت قلة الخشب استخدام الدعامات  الخشبية بحيث             
ـ            ض األقلـة المبنيـة      لم تكن لألعمدة ابدا سمة للعمارة على الرغم من وجود بع

فعالً بين حين وآخر يمكن زخرفتها لكي تحاكي جذوع النخيـل    ) الطابوق(باآلجر
وفي مناطق أخرى من الشرق األدنى استخدمت األعمدة الخشبية كما هو الحـال             
اليوم في العمارة المحلية وكانت األعمدة التي كانت من الحجـر أحيانـاً أو ذات               
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 وبـين خيالنـي     Apadana يتجزأ من اإلبـدانا      تيجان وقواعد حجرية جزءاً ال    
Halani bit  وميكارون Megaron.  
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ويطلق عليها اليوم خوزستان وتقع في جنوب غرب إيران على الحـدود         
وأرضها هضبة وذات مياه وفيرة وقد سكنت في األلف الثامن قبـل            . مع العراق 

يبات أن حضارتها الشبيهة   وتعد سوسه مدينتها الرئيسة، وقد أظهرت التنق      . الميالد
بالعيالمية المزدهرة كانت تستند إلى شبكة تجارية واسعة مع الشرق وأن الكثير            

  .من التطورات الحضارية بضمنها الكتابة ظهرت في وقت مبكر جداً

وقد تم توثيق العالقات التجارية غير المباشرة مع مصر وفي نهاية األلف   
خصوبتها السبب في اجتـذاب قبائـل مـن         م وكان على تربة عيالم و     .الثالث ق 

وكانت دائماً ذات عالقة وثيقة مـع       . األراضي المرتفعة المجاورة طوال التاريخ    
 1300نحـو ( وادي الرافدين ووصل العصر الـذهبي للحـضارة العيالميــة           

الذي شيده  ) م.ق1245-1265نحو  (أوجه تحت حكم اونتاش كال      ) م  .ق1100–
 كبيرتان في بالد وادي الرافـدين إلـى سـقوط           جوغازمبيل بينما أدت غزوتان   

م وتتميز الفترة بروعة اإلنجازات في صناعة الزجاج .ق1157الساللة الحثية في 
والطرق على البرونز وترتبط عيالم في ألقاب الملوك العيالميين واالخمينيـين            

  .1977 أي ماليا الذي جرت فيه التنقيبات عام –بانشات التي تتمثل بتل  

äy@µÇ”Z@ @

موقع من عصر ما قبل التاريخ يقع في منخفض البحيرات القديمة الكائنة              
بجوار سانت ارنولد بالقرب من سطيف في مقاطعة قسطنطينية الجزائرية فـي            
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ففي العصر الفيلال غرانشي امـتأل هـذا المـنخفض بالحـصباء            . شمال إفريقيا 
 فيـه عظـام     إذ كـشفت  . والطيـن الذي طمرت فيه كثير من الحيوانات الثدية       
وفصيلة الخيل ) فصيلة الفيل(حيوانات منقرضة من فصيلة الحيوانات الخرطومية 

من النوع المميز أيضاً للعصر الفيلالغرانـشي       ) فصيلة الحصان (الثالثية الظلف   
ووجدت بهذا المنخفض أيضاً كمية كبيرة من الحصى غير المشظي، كما اكتشفت       

وهـذه الكـرات    . 1947وجـه عـام     فيه حوالي خمسين كرة حجرية متعددة األ      
مصنوعة من الدولوميث وهو حجر يوجد في الطبقات السطحية قـرب حـواف             
المرقد األصلي للبحيرة وهي في حجم البرتغالة تقريباً وتظهر علـى سـطوحها             
عالمات التشظية  وهي تشبة الكرات التي وجدت في أوغندا وجنـوب إفريقيـا              

 القديمـة  pebble – cultureرة الحصى والهند وهي تنتمي في الواقع الى حضا
  .التي ترجع إلى العصر الفيالغرانشي

 ظهر في الحفائر عدد آخر من الكرات المتعددة األوجه          1952وفي عام     
كما وجدت اآلن ظرانية تـشبه فـي        . سطوح التشظية فيها محددة بوضوح أكبر     
 علـى حـوالي     وفي تلك السنة عثر   .  شكلها النوع البدائي للفاس اليديوي الشبلي     

 ياردة مكعبة من الرواسب، غير أن أهم كشف مـن           1083مائة أداة في حوالي     
هذا النوع كان عدداً من الفؤوس اليدوية عثر عليها العمال بعد هبوب عاصـفة              
وهذه الفؤوس خشنة غير متقنة الصنع أطرافها المدببة غير محددة تحديداً جيـداً             

لتوية غير أن أهميتها ترجع في الواقع وتبرز من جزء ثالثي األضالع وحوافها م      
وتدل على أن اإلنسان كان موجـوداً  فـي      . إلى أنه يظهر بها مالمح بالغة القدم      

  .شمال إفريقيا في بداية العصر الرباعي
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مقاطعة رومانية كانت تؤلف من  فرنسا الحالية وأجـزاء مـن ألمانيـا                
تصرا على قطاع سـاحل البحـر       وسويسرا وكان التأثير الروماني قبل قيصر مق      

إال أنـه بعـد     ) مثل غالنوم (المتوسط الذي لم تكن فيه االستوطنات أهلية قليلة           
حمالت قيصر في الجزء الشمالي وتطوير أغسطس للمنطقة الشمالية أسس كثيراً           

  .من المدن والمستعمرات الجديدة

 وضمت غالة الكثير من المدن الرومانية أكثرها شهرة نيمـيس واتـون           
Autun   وأرلز Arles   واورنج Orange   وتراير Trier   وفريجوس Frejus  بيد 

أن معظم مدن المقاطعات في فرنسا تقع علـى مواقـع أسـالفها مـن المـدن                 
  .الرومانيـة وهناك بقايا في لي مان وسنلي وبيوني وبيريكبو
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تركزت مملكة غانا القديمة في إفريقيا في موقع كومبي صالح الذي يقع              
شمال ياماكو في جمهورية مالي الحاليـة وفـي         )  كم 322( ميل   200ى بعد   عل

 احتكرت غانا تجارة الذهب من غرب إفريقيـا         1200م و 500الفترة الممتدة بين    
إلى أوروبا وكانت غانا التي تمثل موقعاً اسـتراتيجياً فـي الطـرف الجنـوبي               

تجارية تـستغل   لطريـق القوافل عبر الصحراء أول دولة بين عدة دول إفريقية           
احتكار الذهب بنجاح ومقابل الذهب كانت غانا تستورد الملح وبضائع تجارية من   

  . أوروبا وشمال إفريقية

وعلى الرغم من إجراء تنقيبات في كومبي صالح، فإن معظم المعلومات             
التي تخص غانا القديمة تأتي من مؤلفات الكتاب العـرب مـن شـمال إفريقيـا       

بلد (م مباشرة عن 800الغازاري الذي كتب عن غانا بعد ومناطق أخرى فيتحدث 



  457

إال أن  . م كان الخوارزمي قد حدد موقع غانا في خريطتــه         830وفي  ) الذهب
معظم المعلومات عن هذا البلد تأتي من كتاب البكري القرطبي الذي كتب عنهـا              

ـ             1067في   ار  ولم يقم البكري نفسه بزيارة غانا إال أنه استقى معلوماته من التج
الذين قاموا بزيارتها فيصف حياة الملك والبالط في مدينة شـيدت بمـواد بنـاء             
تقليدية وكان للتجار المسلمين   الناجحين فيها بيوت مشيدة من الحجر قريبة من              
الموقع وكان التجار يتمتعون باألمان والضيافة شريطة التزامهم بالقوانين ودفعهم          

نسمة ويقدم البكـري    15.000بي صالح   وكان يقطن كوم  . ضرائب إلى ملك غانا   
والنظـام  . وصفاً حياً عن األبهة وتفصيالت الحياة الدقيقة في الـبالط الملكـي           
 200.000الضريبي للملكية وحجم وقوة الجيش الذي تعدادة في ساحة المعركـة            

  . منهم مسلحين باألقواس والنبال40.000مقاتل كان اكثر من 

 في بداية القرن الثالث عشر شـانها        وكان سبب سقوط إمبراطورية غانا      
شأن اإلمبراطورية األخرى والتوسع  خارج نطـاق إمكانياتهـا وانتقلـت قـوة         

  .وثـروة مملكة غانا إلى خليفتها مملكة مالي

وال يشاهد الزائر إلى موقع كومبي صالح اليوم إال القليـل مـن المجـد        
ق أثر ظاهر لمدينـة     السابق الذي كان  شيد بالحجر من تلول منخفضة كما لم يب           

الملك وبالطه، حتى أن موقعها لم يحدد حتى اآلن وأظهـرت التنقيبـات التـي               
أجريت علـى التلول المنخفضة بقايا مدينة كثيفة السكن ومبنية جزئياً بـالحجر            
يشبه تصميمها مدن البحر المتوسط وكانت البيوت ذات طابقين تـشغل الطـابق             

لعلوي للسكن وقد عثر على أعداد كبيـرة        األسفل محالت عمل ويستغل الطابق ا     
  .من أقراص المغازل وآنية زجاجية مستورة وفخاريات رائعة
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òmìzä¾a@µíýÌÛaZ@ @

وهي غاليين حجرية صغيرة استخدمت للتدخين وال سيما منذ حـضارة             
 لألراضي المشجرة الشرقية في الواليات المتحـدة وكانـت          hopewellهوبول  

يور أو حيوانات وهي توجد في قبور تلول هوبول التي غالباً ما تنحت في هيئة ط
وتتألف من قاعدة مسطحة غالبـاً مـا        . م200م إلى   .ق300يمتد تاريخها للفترة    

تكون منحنية مع مبسم في أحد نهاياتها، وهناك في قمة القاعدة  المنحينة حيوان              
  .أو طير في مواجهة المبسم مع طاسة للتبغ في ظهره

ي تمثلها هذه التماثيل الـصغيرة الرائعـة خـراف          وتضم الحيوانات الت  
البـحر والقوارض والثعابين والطيور الجارحة وكانت هذه الغاليين تنحت عادة          
في قطعة واحدة وقد نحتت هذه الغاليين في هيئات حيوانية وبشرية متنوعة فـي       
مناطق وفترات أخرى من الواليات المتحدة ولعل أشهرها الغليون الذي يحمـل            

  . بشرياً من تل أدنيا في والية أوهايونحتاً
æìí†ŠìËZ@ @

 في غرب األناضول تقع علـى معبـر         phrygiaعاصمة مملكة فريجيا      
ونقبت المدينة أوالً في مستهل القرن الماضي وأعاد        ) سنكاريا(لنهر سنغاريوس   

 والفترة التالية وقد تم الكشف في تل المدينة         1949فريق أمريكي تنقيبها في عام      
   وبيـوت     Megaronابة ضخمة وقـصور مـشيدة بأسـلوب ميكـارا           عن بو 

  .م.وتحصينات يرجع تاريخها إلى القرن الثامن ق

وتم كذلك الكشف عن المدافن القليلة التي تحـيط بـالموقع التـي يمتـد       
م إلى منتصف السادس وكان الموتى يـدفنون فـي          .تاريخها من القرن الثامن ق    

 قـدماً  984تراب ويبلغ قطـر أكبرهـا   حجرات من الخشب تغطى باألحجار وال 
عثر عليها وهي سليمة ومحفوظة بـشكل       ) م53(قدماً  ) 174(وارتفاعها) م300(
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جيد، وكانت تحتوي على تسع مناضد ومنخلين وثالثة مراجــل برونزيـة و               
 مشبكاً للزينة ويعزى القبر إلى الملـك ميـداس          145آنية برونزية صغيرة    166

  .ناء الغزو السيميريم في أث696الذي انتحر في 
òíë‡îÛa@‘dÐÛaZ@ @

كانت الفأس اليدوية أداة من الظران وهي األداة الحجريـة المميـزة أو               
السالح المميز للعصر الباليوليثي وكانت تصنع بشظية شطف من النواة المركزية       
لقطعة الظران بحيث يصبح أحد طرفي النواة مدببا ذا حواف حادة بينما يتـرك              

ومـن  . ديرا حتى يالئم راحة اليد لكي تمسك به بسهولة ويسر         طرفها اآلخر مست  
ولم يكتشف اإلنسان كيف يثبتها في يد خشبية إال فـي           ) يدوية(ثـم كان وصفها    
وقد انتشرت معرفة صنع الفأس اليدوية انتشاراً تدريجياً فـي       . العصور النيوليثية 

ويـة إيفيليـة    معظم أجزاء العالم خالل العصر الباليوليثي إذ وجدت  فـؤوس يد           
أشولية في أماكن متفرقة بعيدة عن بعضها مثل جنوب إنكلترا وجنوب وشـرق             
الهند وجنوب إفريقيا وقد أنتجت كل من الحضارات طرازاً خاصاً مميزاً لها من             

  .الفؤوس اليدوية حتى أنه ليمكن لألثري المتدرب أن يميز بينها بمجرد رؤيتها
bîÐí‡ÛbÏZ@ @

ى الساحل الجنوبي لالكوادور حيث عثر على       موقع ذو طبقات متعددة عل      
م عثر عليه في تل     . ق 1500 -2700سلسلة طويلة لفخار رائع يمتد تاريخه بين        

م . ق 3200حدد فحص الكـاربون تاريخهـا       . صدفي فوق تراكمات قبل الفخار    
وكانت هناك عند إجراء التنقيبات، مزاعم من أن تقليد الفخار أدخل إلى فالـديفيا              

 غير أن إجراء تنقيبات إضافية في المنطقتين أكدت أن هذا غير ممكن             من اليابان 
  .من ناحية التسلسل الزمني
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Šb×b�bÏZ@ @

مستوطن في السويد يقع في جزيرة كوتالند نقب فيه في الخمسينات مـن   
القرن الماضي وأظهرت التحريات أنه كان مـأهوال فـي القـرنين الخامـسة               

ن عبارة عن مجتمع زراعي نظمـت فيـه         والسـادس الميالدي، وكان المستوط   
المنازل مع مبانيها المنفصلة ضمن حقول تحددها مناطق مربعة تقريباً، وكانـت            
األبنية ذات شكل ثالثي مشيد بجدران من الحجر ولها موقد مركزي ويعد هـذا              
النوع من البيوت الجماعية الطويلة تقليداً سائداً ولفتـرة طويلـة فـي أوروبـا               

  .ور ما قبل التاريخ إلى العصور الوسطىويغـطي فترة عص
ÍäØíbÐÛaZ@ @

مجموعة شعوب ظهرت ألول مرة في التاريخ في أواخر القرن الثـامن              
الميالدي عندما عاثوا فساداً في ساحل شمال أوروبا ويضم المصطلح النرويجيين           
الذين غزوا شمال بريطانيا وأيسلندا وغرينالند وأخيراً شمال أمريكا وسـكنوها           

يديين الذين أقاموا طريقاً تجارياً من بحر البلطيق خالل روسيا إلى بيزنطة            والسو
  .وما بعدها والدانمركيين الذين كانوا يشكلون تهديداً خطيراً  إلنكلترا وايرلندا

وقد انحدر الفايكنغ الغزاة من الشعوب المحليـة لفتـرة الهجـرة فـي              
 وقوانين البكورة التي تركت     اسكندنافيا، وكانت النزعات الداخلية وزيادة السكان     

الكثيرين دون أرض والتعطش للغنائم والمجازفة من األسباب المحتملـة لهـذه            
  .الغزوات وبعد هجمات أولية أقام الفايكنغ مستعمرات سلمية

وقد فاق عدد النرويجيين في الجزر الشمالية والغربية السكتلندا الـسكان             
ستوطناتهم المتميزة بـالبيوت الجماعيـة      وتقع أفضل النماذج الباقية لم    . المحليين

الطويلة هنا في جارلشوف في شتيالند وقد عثر على مدافن السفن في آيــل أو               
في مان وجزر اسكتلندية، وتم التنقيب مستوطن ردفي غرينالند أيرك بـصورة            
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واسعة وأظهر المؤلف النرويجي هلجي انكستاد في مروج النس في نيوفا وندالند 
كنع حدد تاريخها عن طريق فحص الكـاربون المـشع بحـوالي            مستعمرة للفاي 

وهناك جدال حول مدى انتشار الفايكنغ في روسيا إال         . القـرن العاشر الميالدي  
أنه يعتقد انهم أسسوا المدن العظيمة في روسيا األوروبية، وقد استدل على ذلـك              

زدوفو التي  من خالل اللقى االسكندنافية  من نوفكورود وكيف ومن مقبرة في كني           
  .سبقت سمولنسك

وكانت اسكندنافيا في عهد الفايكنغ تعتمد بالدرجة األساس على الزراعة          
إال أن الغزوات جلبت ثروة جديدة وأصبح الكثير من الفايكنغ تجـارا ونـشأت              
مـدن لمواكبة التجارة الجديدة ومن بينها بيركا المحطة التجارية الكبيـرة التـي         

 األدلة الوثائقية والتنقيب، وكانـت مدينـة هيـدببي          استدل على شهرتها بواسطة   
علـى عنق شبه جزيرة جوتالند كبيرة حتى من بيركا، أما المدمن مثل سيكنونا             

  .ولوندفان تطـورها حدث في وقت الحق من فترة الفايكنغ

وكان الفايكنغ في بادئ األمر وثنيين عبدو آلهه مثل آودين وثور واهتدت   
ى النصرانية خالل القرن العاشر وتبعتها السويد في القـرن   الدانمرك والنرويج إل  

وهناك حجر يرجع تأريخه إلى أواخر القرن العاشر من جيلنغ في           . الحادي عشر 
جوتالند عليه رسم يمثل صلب المسيح وهو األول من نوعـه مـن اسـكندنافيا               

جال الدين إقامـة هارالد بلوتون  وكان الفايكنغ الوثنيون يشكلون تهديداً خاصاً لر   
حيث كانت أديرتهم مصدراً غنياً للنهب والسلب وتعزى صورة الفايكنغ كـشعب            
متعطش للدم إلى القصص التي رواها عنهم ضحاياهم من رجال الـدين والـى              
الروايات التي كتبت في أيسلندا في القرون الوسطى مثل هيمسكندالن وهي رواية 

ن الفايكنغ في أمريكا واسـتخدم     بخال المحروق ورواية فنالند وهي تسرد استيطا      
التي اسـتنبطت علـى     ) الرونية(الفايكنغ حروفاً هجائية عرفت بالفورتاركية أو       

األرجح في القرن الثاني أو الثالث الميالدي إال أنها لم تستخدم  على نطاق واسع               
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قبل فترة الهجرة وربما كـان ا أهميـة سـحرية إال انهـا اسـتخدمت أيـضاً                   
 وقد عثر على كثير من الحجارة المزخرفة في اسـكندنافيا           لألغـراض اليومية 
  .عليها نقوش رونية

وال تعرف إال تحصينات قليلة في اسكندنافية وكان دانغريك سداً ترابيـاً            
مستقيماً على طول عنق شبه جزيرة جوتالند أقيم للدفاع ضد غزو الكارولنجيين            

 القرن الثـاني عـشر      وجرت عليه إضافات في أوقات مختلفة إلى الستينات من        
وهناك في الدنمارك أربعة مخيمات عسكرية أشهرها معسكر تربليبورك وجميع          

  .هذه المعسكرات دائرية وشيدت أبنيتها الشبيهة بالقرب في مربع داخل كل قطاع

وكان الفايكنغ بناة عظماء للسفن كما يستدل من بقايا السفن المحفوظـة            
ـ        سفن الباقيـة هـي سـفينة أوسـبرغ         اآلن في روسكيلد وأوسلو ومن أشهر ال

Osbergship            وسفينة كوكستاد وقد شيدت على هيئة سفينة كوكستا وأبحر بهـا 
  . فنالت من قبطانها ثناء كثيرا1893ًإلى أمريكا في عام 

وقد تطورت أساليب فنية متعددة لفن األشكال الحيوانية عن تلـك التـي               
وأسـاليب  . 111 سيما أسـلوب     كانت شائعة في فترة الهجرة  في اسكندنافيا وال        

بور وجلنج ورنجيريك أورنيس التي تم تطوير بعضها في المستعمرات ويمثـل            
الذي سمي باسم الزخرفة على الكنيسة التي على هيئـة ضـلع            (أسلوب أورنيس   

أوج التطور فـي التقليـد الفنـي بحيواناتـه          ) البرميل في أورنيس في النرويج    
  . شجر لولبية الشكل في حبك رائعالمتشابكة التي تنبثق منها ورقات

æìßìu@ñ�ÏZ@ @

م . ق 2000-1200تمتاز هذه الحضارة اليابانية التي امتدت من حوالي           
باقتصاد اعتمد على الصيد البري والبحري وجمع الغذاء والفخار ولم تعرف هذه            

 وهكذا فإنها تتوافق مع النمط للفترة النيوليثية فـي اوراسـيا           -الحضارة المعدنية 
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اطة اختبارات  وجود عنصر الكاربون المشع تم تثبيت اقدم تاريخ في العالم وبوس
) الطبقة الثالثة في كهف فـوكين كايوشـو        (12.700لصناعة الفخار في حوالي     

ويبدو أن موقع جومون الياباني ربما كانت له أواصر مشتركة أكثر مـع جـزر        
طنات صـدفية  المحيط الهادي وقد درست مئات المواقع بضمنها تلـول ومـستو      

  . التـي تبدو من كمية الفخار وحجمه فيها أنها كانت شبه دائمية

وهناك اختالف جوهري بين غرب اليابان وشرقه حيث أن المواقع التي           
في الغرب أنتجت الفخار المزين بالبصمات الدائرية في حين امتـازت المواقـع             

 جومـون كـان     الشرقية بالفخار المزين باألصداف وباستثناء ذلك فإن مجتمـع        
مجتمعاً يسوده االستقرار التام والتغير الوحيد الذي حصل كان التطور المميز في            

االقتصاد البحري حقيقي مع التأكيـد      ) م.ق1000-2500(فترة المواقع المتأخرة    
على الصيد في المحيط وقد اخترعت في هذه الفترة الرماح المربوطة بالحبـال             

  .لصيد الحيوانات الثديية البحرية
ñ�jØÛa@ŠìjÔÛa@ñ�ÏZ@ @

بمقابرهـا  )  السابع المـيالدي   -القرن الرابع (تعرف هذه الفترة اليابانية       
الدائرية المغطاة  برابية ذات منصة مربعة ملحقة بالجانب بحيث يأخـذ  القبـر               
شكل ثقب المفتاح وكانت هذه القبور بنهاية هذه الفترة كبيرة جداً حيث كان كـل               

) هـانيوا (  وصفت حوله سلسلة من التماثيل والنمـاذج         واحد منها محاطاً بخندق   
وكان هناك داخل القبر حجرة من البالطات الحجريـة         . الترابية المتحدة المركز  

  . لشمال شرق آسياcisttombلعلها أخذت من أسلوب القبور الصندوقية 

وتضم بضائع الدفن المتقنة الصنع مرايا برونزيـة وسـيوف صـينية            
الل فترة قصيرة حلي حجرية مصقولة بضمنها ماكاتاما        طويلـة وكانت تضم خ   

magatama وكان الفخار الذي رافق القبور من نوع سو sue ware ولم يتـم 
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إال تنقيب مواقع سكن قليلة من هذه الفترة ولهذا فإنه يجب االستناد إلى التخمـين               
  .عند التحدث عن أسلوب الحياة وال سيما باالعتماد على نماذج القبور

Ûañ‹Øj¾a@òìn¾a@ñ�ÐZ@ @

مصطلح يستخدم لإلشارة إلى فترة من الزمن تتميز بـالتنويع اإلقليمـي              
م واستناداً إلى الدليل اآلثاري فإن السمات       600م  .ق200فـي وسط االنديز نحو     

الرئيسة لحضارات هذه الفترة تضم الروح القومية والنمـو الـسكاني المتكامـل         
التي تقام ألول مرة في الوديان الـساحلية وربمـا          والمشاريع األروانية الواسعة    

مشاريع على هيئة المدرجات في الوديان في األراضـي المرتفعـة والحـروب             
اإلقليمية الداخلية كما أن الحصون تشير إلى التخصص المكثـف فـي الحـرف              

  .اليدوية والتميز الطبقي وبزوغ  مدن كبيرة ألول مرة في بيرو
ñ‡yì¾a@ñ�ÐÛaZ@ @

لذي يطلق على الجزء األخير من العصر البرونزي فـي وسـط            االسم ا   
أوروبا يتميز بانتشار دفن الجثث المحروقة في الجدار بدالً من دفنها تحت ركام             
من التراب كما كان الشأن في العصر البرونزي المتوسط وتتضمن التطـورات            
 األخرى استخدام حصون تلية صغيرة وانتشار عدة الفرس واألسـلحة المميـزة           

  .المصنوعة من البرونز
aŠbã@ñ�ÏZ@ @

. سميت هكذا نسبة إلى العاصمة الجديدة نارا      ) م794-710(فترة يابانية     
أوهيجو كما كانت تسمى سابقاً، والتي انتقل إليها البالط من فوجيواراوامتـازت            
هذه الفترة بسلطة اإلمبراطور القوية في كل البالد وانتشرت محالت العمل فـي             

ات والمعابد البوذية ورفعت البيروقراطية من شـان الـصناعات          مراكز المقاطع 
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اليدوية المحلية واستخدام المواد من المقاطعات وبنيت المعابد في كافة المقاطعات           
رمز لآللهة واالحترام، وتنعكس عظمة الـسلطة اإلمبراطوريـة فـي المعابـد              

  ). جي- باكوشي- جي، وشين– سيداي – جي –توداي (العظيمة في 
vÏpüýÛa@‹Z@ @

م .ق2900تبدأ هذه الفترة في التسلسل التاريخي لوادي الرافـدين نحـو              
م ولهذا الـسبب فإنهـا تعـرف        . ق 2334وتنتهي بتأسيس الساللة اآلكدية نحو      

أيضـاً  بفترة ما قبل السرجونية، وازدهرت في هذه الفتـرة دويـالت المـدن               
حـاكم أور   ) مـس انبيـارا   (السومرية بقيادة حكام السالالت المتعددة وأشهرهم       

ولوكالزاكيزي حاكم أومـا، ومببارلكسي حاكم كيش وأوروكاجينا حـاكم لكـش       
وقـسمه إلـى    ) فجر السالالت (وكان هنري فرانكفورت أول من صاغ مصطلح        

استناداً إلى األسـاليب المختلفـة التـي      ) األولى، والثانية، والثالثة  (ثالث مراحل   
وصل تأثير هذه الحضارات المتجانسة الرائعة      ظهرت فيها األختام األسطوانية و    

 في tell chuerai وتل جويرا mariإلى مناطق شاسعة حيث أن كال من ماري 
  .سوريا تقع ضمن نطاق نفوذها

ázÐÛaZ@ @

أن البلد الوحيد الذي قد عالج علم آثار صناعة الفحـم معالجـة شـاملة                 
جموعة مـن الحفـر فـي       فقد تم اختبار م   )  سابقاً(وحاسمة هو ألمانيا الشرقية     

إيرزكبيرغ قرب كارل ماركس ستادلتبيان تطـور الطـرق         –منطقـة أولسنستز   
الفنية في التعدين في صناعة الفحم الصلب وتتضمن هذه المنشآت السطحية عند            

) 1920(ومنجم البـرت فنـك      ) 1885(ومنجم هدوك   ) 1860(منجم كونسجن   
أولزننز شـهرة عالميـة     وكان لمنطقة   ) 1925-1922(ينخت  –ومنجم كارل ال    

  .لعملها الرائد في استخدام عدة نقل متحركة في المنجم
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 نـصب   1906-1844وقد تمت صيانة منجم هو فننكر عنـد زويكـاو        
مركزي وكانت واحدة من المناجم الكبيرة األولى في ألمانيا واألولى التي شغلت            

ي ألمانيا الغربيـة    عدة النقل بالعربات بوساطة الكهرباء، ولم تقم محاولة كهذه ف         
على الرغم من أن متحف التعدين المهـم فـي بوكـوم يوثـق تـاريخ                ) سابقاً(

الفـن  (الصناعـة بصيغته الخاصة ويحتفظ بقاعة المكائن الـضخمة المـسماة           
 كمحطة خارجية والبنايات السطحية األخرى المهجورة فـي دور تمتـد   )الجديد

  .بوفكهوسن–

اوالت معزولة للحفاظ على اآلثار الموقعية  أما في بريطانيا فلم تقم إال مح        
لصناعة كانت أساساً لعملية التصنيع في القرن التاسع عشر، وقد دمرت المنشآت            
السطحية التاريخية بأسلوب ال مسؤول تماماً، كما لم تتخذ إال إجراءات قليلة في             
ـ           ة خارج نورث إيست لحماية األكواخ النموذجية لعمال المناجم والشواهد المادي

وإن .  األخرى للظروف المعاشية وظروف العمـل لـسكان منـاطق التعـدين           
االستثناء البارز من الالمباالة العامة واإلهمال يوجد في منجم الفحم المهجور في            
بريستوكلرانج إيست لوثبان في اسكتلندا حيث قد جعلت  ماكنة ضخ كورنش لعام          

  .تعدين الفحم في اسكتلندا وما يحيط بها قاعدة لخطة صيانة توضح تاريخ 1874

وأكثر الشواهد الثابتة إثارة للتعدين في أمريكا سواء كان تعدين الفحم أم            
النحاس أو الحديد هو التدمير الذي أحدثته في البيئة، ففي هاالن كونتي في كـاي   

بالتعدين المفتوح للفحم وتم لويث ) مليون هكتار(أتلف أكثر من ثالثة ماليين فدان 
  .من األنهار والجداول) ومتركيل16.093(

ŠbƒÐÛa@Z@ @

على الرغم من أن معرفتنا بوجود فترة طويلة مـن العـصر الحجـري       
الحديث سبقت معرفة اإلنسان للفخار فإن هناك عالقة واضـحة بـين اسـتخدام              
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األواني الفخارية واألنماط األكثر استقراراً للحياة التي أصبحت شائعة مـا بعـد             
كانت قرى العصر الحجـري المبكـر فـي األناضـول           المرحلة الجليدية  فقد     

والمناطق المجاورة التي عاشت في بيوت من اللبن وطبخت طعامها في المواقد            
واألفران على معرفة بخصائص الطين المفخور واستخدامه ألغـراض المـالط           

م ولم يبـق إال خطـوة قـصيرة         .والمواد التي تقاوم الصهر في األلف السابع ق       
 التي يمكن نقلها من المواد القابلة للقولبة وقد وصل الفخار إلـى         لصناعة األواني 

  .أوروبا كجزء من الصفقة التي وصلت إلى أوروبا

ولم يتم صنع هذا النوع من الفخار بوساطة العجلة بل كان يبنى طبقـة                
فوق أخرى على هيئة الحلزون، وثمة احتمال في أن يكون قد صنع من أكوام أو               

وتكون جدران األواني من هذا النوع رقيقة و مصقولة . نتظمةكتل الطين غير الم
غاية الصقل إضافة إلى سهولة زخرفتها وذلـك بإضـافة القـصاصات الغنيـة              

حيث يتم وضع أجزاء معلقة رائعة على السطح، ولم يكن      . بالمعادن إلى األصباغ  
لجيد في اإلمكان أبدا صنع الفخار في كل بيت بسبب محدودية توزيع طين الفخر ا

إال أنه كان ينتج في معظم فترة ما قبل التاريخ على أساس محلي حيـث كانـت                 
هناك قرى معينة متخصصة في إنتاجه ويجب أن تكون المادة المفخورة مفتوحة            
بعض الشيء لمنع حدوث التشققات وذلك عند صنع الفخار في ظـروف بدائيـة             

بب كانت تضاف مواد    تحدث فيها تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة، ولهذا الس        
حشو مثل الحصى والقطع الفخارية المسحوقة وغالباً ما كـان يـصقل سـطح              
اآلنيـة بواسطة حصاة عندما تصبح صلبة كالجلد لجعلها أقل مـسامية وأكثـر             

  .صقالً قبل وضعها في النار

واستمر صنع معظم الفخار خالل العصور البرونزيـة والحديديـة فـي        
ولـم  . م إما بالطريقة الحلزونية وإما الدائرية     .خيرين ق أوروبا أي في األلفين اال    
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م على الرغم من اسـتخدام عجلـة   .تدخل عجلة الخزاف إال في األلف  األول ق     
بطيئة في الكثير من المناطق لفترة طويلة وذلك إلضفاء لمسات ناعمـة أكثـر              

م .ألول ق لآلنية المبينة بالطريقة  الحلزونية أو الدائرية إال انه بحلـول القـرن ا             
يصنع الفخار في معظم أنحاء أوروبا بوساطة العجالت السريعة باستثناء شـمال            
ألمانيا وايرلندا وأجزاء من بريطانيا وكما كان الشأن فـي العـصر الحجـري              

فـإن فخار العصور البرونزية الحديدية لعب دور أداة التعبيـر الفنيـة            . الحديث
شكال، اسـتخدمت فيهـا أسـاليب       حيث استنبطت كميات هائلة من األنماط واأل      

  .زخرفية واسعة النطاق

م بـصورة عامـة     .واستخدمت األواني الفخارية في األلفين األخيرين ق      
ألغراض جديدة تماماً كأن تكون حاويات مثالً لبقايا الجثث المحروقـة  وعلـى              
الرغم من أن معظم الفخار كان ينتج على نطاق محدود فإن صناعات السيراميك             

م فـي أجـزاء    . أخذت  باالستقرار شيئاً فشيئاً في أواخر االلف األول ق          الكبيرة،
كثيرة من أوروبا البربرية وال سيما بعد إدخال العجلة السريعة فغالباً مـا كـان               
للفخار منذ العصور الحجرية الحديثة حتى نهاية ما قبل التاريخ انتشاراً واسعاً في 

مـن منطقـة    ) كم161( ميل   100أوروبا يصل في بعض األحيان إلى اكثر من         
إنتاجه وقد  ويعزي هذا في الغالب إلى استخدام األواني الفخارية حاويات لمـواد   

ألواني الغرانيت للعصر الحديـدي المتـأخر       -أخرى فمثالً كان التوزيع الواسع      
ناجماً عن استخدامها حاويات للملح الذي كان عندئذ مادة ذات قيمة كبيرة يتاجر             

  .اسعبها على نطاق و
æbãìîÛaZ@ @

منذ حـوالي   ( صنع الفخار المبكر للعصر الحجري الحديث في اليونان           
باليد هو ذو سطح مصقول ويوجد في كل العالم اإلغريقي وكان غالباً ) سنة6000
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من النوع الملون ذي الزخارف الحلزونية أو الخطيـة وكـان فخـار العـصر               
جارية مع الـشرق وإدخـال      البرونزي المبكر في كريت قد تأثر باالتصاالت الت       

  .العجلة

م  فهـو ذو     .ق1700-1900حـوالي   ) كامـاريس (أما الفخار من نوع     
زخارف مطلية باألبيض واألحمر تمثل نباتات خطية وتقليدية على أرضية سوداء 

م هذا األسلوب الزخرفي إضـافة      . ق 1400 -1600وقد عكس الفخار المينوي     
فخار مايسيناي زخـارف حمـر علـى        إلى المواضيع النباتية والبحرية ويظهر      

أرضية صفراء فاتحة مستلهماً ذلك إلى حـد كبيـر مـن تـصاميم وزخـارف                
الزهريـات المينوية المتأخرة مع بعض األشكال الجديدة بضمنها األوانـي ذات           

ومـن ثـم أصـبحت      ) بأسلوب القـصر  (العروات المفتوحة للجرار المصنوعة     
ختزلت في فترة ما بسيناي الفرعيـة إلـى         التصاميم  تقليدية اكثر فأكثر إلى أن ا       

الـشبيه  ( وقد صنع معظم فخار الفتـرة القديمـة          Geometricزخارف هندسية   
في أثينا واتيكا وجرت زخرفته بدوائر رسمت بدقة بواسطة الفرجـال           ) بالهندسي

وانطقة وأنمـاط ملونة على أرضية صفراء فاتحة ويعـزى هـذا اللـون مـن               
م وتطـور   .ن غزوا اليونان في القرن الثاني عـشر ق        الفخـار إلى الدورين الذي   

تدريجياً باتجاه الفخار الملون ذي األنماط العرجة والملتوية، لكنه بحلول القـرن            
م أخذت هذه الزخارف بالتراجع أمام المشاهد المزينة بالرسـوم          .الثامن عشر ق  

  .البشرية والحيوانية

م مع التأثيرات   .من ق وقد نتجت عن االتصاالت الوثيقة خالل القرن الثا       
الذي تميز بالمشاهد الحيوانيـة     ) االستشراقي(الشرقية فترة ازدهر فيها األسلوب      

واآلدمية والزخارف النباتية التقليدية، وتظهر في هذا الوقت محاوالت تجريبيـة           
إلدخال تصاميم ذات األلوان المتعددة والرسم الكفافي والخطوط المحررة، إال أن           
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م جزءاً كبيرا من األسـواق      .نا تمثل مع انتهاء القرن السابع ق      مدرسة خزافي أثي  
بأسلوبها المتميز ذي األشكال السوداء حيث يكون معظم التصميم باللون األسـود      
على أرضية حمراء تطلى بطبقة زجاجية صلبة عند الفخر وتحفر المنطقة التـي             

 مواضـيع   عليها النمط الزخرفي وتبرز على بدن الزهرية رسوماً تحمل عـادة          
  .أسطورية

م حيـث يـصبح التـصميم       . ق 530وقد أدخل أسلوب آخر في حوالي         
والـى  ) أسلوب األشكال الحمـراء   (احمـر اللون وتمالً الخلفية بالطالء األسود       

جانب هذا األسلوب استخدام فخار ذو أرضية بيضاء عليه تـصاميم كانـت أول              
ذا النوع بالدرجة األساس   األمر سوداء ومن ثم صارت متعددة األلوان واستخدم ه        

  .في الودائع الجنائزية

وقد صنعت الزهريات اليونانية الكالسيكية في عدة أشكال قياسية، جرار          
وأباريق مـن   ) لمزج الخمر بالماء  (وأواني الخلط   ) قوارير ضيقة العنق  (الخزن  
 ,Kylix, Rnyton  وكؤوس الـشرب مـن نـوع    Hydria Oinchoeنوع 

Cantharus  أو احتفالية وكان الكثير من هذه ذا أشكال تقليدية بيد            وآنية طقسية 
  .أن القليل منها فقط استخدام من قبل الرومان

وانتهى إنتاج الزهريات ذات الرسوم الحمر األتيكية في نهايـة القـرن              
م وبدأت الزهريات ذات الزخارف البارزة بالظهور وحذت األسـاليب          .الرابع ق 

مال المعدنية فـي الفتـرة الهلـسينية وتبـدل          الفخارية بصورة عامة حذو األع    
التركيـب األسود التقليدي في أثينا إلى األحمر البرتقالي  الفـاتح فـي مراكـز               
اإلنتاج في آسيا الصغرى وقد تبنى الرومان هذا األسلوب وترك بصماته علـى             
فخار ارتياين واألساليب التي تبنتها وهي أسلوب كاليك وأسـلوب تيراسـيجيالتا         

TERA SIGLLATA المحلي  .  
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bßëŠë@bîÛbígZ@ @

 تتميز األواني الفخارية للعصر الحجري الحديث والعصر البرونزي في         
إيطاليا بكونها مصنوعة باليد وذات بنية سوداء بيد أنها تحمل أحيانـاً زخـارف              
ذات ألوان فاتحة واستمر استخدام هذه األواني بأشكالها المحلية المختلفـة إلـى             

م في اتروريا، حيث    .لم تستخدم العجلة إال في القرن السابع ق       العصر الحديدي و  
  .م. ق700ظهرت أوالً الزخارف المحززة وبعدها البارزة وفي حوالي 

 بدأ الفخار الملون المستمد من األواني اإلغريقية المعاصرة بالظهور في          
بعض المراكز وال سيما كايري حيث يفسر وجود سلسلة رائعة من الجزر الكبيرة 

بأنها من عمل الخزافين األيونيين المغتـربين ويحتـل         ) HYDRAEمن نوع   (
الفخار اليوناني المستورد في نهاية القرن السادس قبل الميالد معظـم األسـواق             

  . اإليطالية على الرغم من وجود تقاليد محلية

م مدرسة استخدم .وتأسست في جنوب إيطاليا في نهاية القرن  الخامس ق    
وم الملونة، وشاع استخدام التحـويرات الخزفيـة مثـل إدخـال            خزافوها الرس 

ولم يـتم اسـتيعاب     . الزهريات ذات الرسوم الملونة وتصاميم ذات ألوان فاتحة       
التأثير الكامل لألواني اإلغريقية وذات األشكال البـارزة الحمـراء والـصفراء            

  .شمال إيطاليام وذلك بافتتاح المصانع األريتينية في . ق30الفاتحة إال في حوالي 

وصار الفخار الروماني قياساً لعدة قرون عند إدخال اآلنية األريتينية التي   
كانت تستند في أشكالها إلى األعمال المعدنية، واستمر إنتاج الفخـار االريتينـي             
الذي يتميز بسطوحه الحمر المزججة عليها مشاهد رسوم في غابة التعقيـد مـن      

 ميالدي عندما حدث عمل أنواع خزفية أخـرى    م إلى أواسط القرن  األول     .ق30
  .مشابهة أنتجت على نطاق واسع في عدة مراكز
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óìÛa@æë‹ÔÛaZ@ @

 لم يتفوق أحد في أوروبا في القرون الوسطى على الخزافين المـسلمين            
وكان خزافوا الشرق األدنى في العصور الرومانية قد أنتجوا أواني مزججة مـن     

وريا فقد كان الفخار القلوي المزجج معروف منذ        المرو الغرت أما في ايران  وس      
وعثر أيـضاً علــى أوان مزججـة        ). م  . ق 330-550( العصور االخمينية   

بالرصاص في المقاطعات الشرقية لإلمبراطورية الرومانيـة، واسـتمرت هـذه           
م عندما أتاحت االتصاالت مع ساللة تانغ فـي الـصين           800التقاليد إلى حوالي    
ل خزفها األبيض وآنيتها الحجريـة وظهـر تـأثير اآلنيـة     زخماً جديدا من خال 

البيضاء لسونغ منذ القرن الثاني عشر إلى الرابع عشر الميالدي وتمنح آنية مينغ             
الخضر والبيض زخماً آخر منذ القـرن الخـامس عـشر واسـتخدام الفخـار               
 اإلسالمـي لألغراض الدنيوية وألن المسلمين يحرمون استخدام المعادن الثمينة        
في صنع األوعية فقد كانت الصحون تزين بأصباغ معدنية لمنحها شكالً معـدنياً             

  .وتألفت الزخارف من األنماط الهندسية والنباتية وبعض النقوش بالخط العربي

ولم يتأثر الفخار البيزنطي في البداية بالـشرق األدنـى إال أن اآلنيـة              
هرة واسعة فـي القـرنين      الخزفية المزججة المتأثرة بالفخار اإلسالمي كسبت ش      

الثامن  والتاسع الميالديين وذلك عندما صارت اآلنية المصنوعة مـن المعـادن             
الثمينة مكلفة للغاية وفضل البيزنطيون البني واألبـيض والطـالء األخـضر أو     
األصفر الفاتح واستخدمت في بعض األحيان زخارف صفيت في قوالـب علـى             

كل من القـسطنطينية وكورنـت مركـزاً        وكان  . هيئة فخار سيجيالتو الروماني   
-1057(إلنتاج الفخار وطور الفخار ذو األلوان المتعددة في عهد المقـدونيين             

حيث كانت تستخدم األلوان الزجاجية على أرضية طينية بيضاء تغطى ) م.ق867
في بعض األحيان بطالء شفاف ويعد هذا النوع من أروع أنواع الفخـار لـدى               

ار من نوع سكرافيتو الـذي كـان شـائعاً فـي العـالم              البيزنطيين وطور الفخ  
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اإلسالمـي حيث كان النمط المحرر على اإلناء يظهر طيناً ذا لـون مختلـف،              
وهذه طريقة فنية استعيرت من الطرق على المعادن وكان فخـار سـكرا فينـو               

  .الملون شائعاً في زمـن الفرنجة

لفخار لكنه أدخل   وفي القرن الخامس للميالد هجرت أوروبا فن تزجيج ا          
من جديد في إيطاليا  في القرنين الثامن والتاسع حيث صنعت إحـدى النمـاذج               
التـي تعرف بآنية فورم في روما وتظهر في حوالي الفترة نفسها آنيـة مطليـة       
باللون األحمر في إيطاليا، وتنتشر اآلنية الحمراء المزججة فـي فرنـسا حيـث              

 أما في إنكلترا فـإن الفخـار المـزجج         ينحصر وجودها هناك في القرن الثامن،     
يظهر في القرن التاسع ويظهر كذلك في البالد المنخفضة فـي           ) فخار ستامفورد (

حوالي الفترة نفسها، ولم ينتشر استخدام الفخار المزجج بالرصـاص أبـدا فـي              
ألمانيـا إال أن اآلنية المطلية باللون األحمر صنعت على نطاق واسع في أكوار             

زدورف ومنذ حوالي القرن الثاني وما بعـده حلـت اآلنيـة شـبه     بادورف وبنك 
الحجرية محل منتجات بنكرودوف في ألمانيا وتطورت اآلنية الحجرية الـصرفة           

أما في فرنسا فقد أنتج إقليم سنيتوتك قوارير تشبه منقار          . في القرن الرابع عشر   
وقد تم تصوير   . الببغاء، وهي من اآلنية البيضاء مزججة باللون األخضر اللماع        

هذه اآلنية وفخاريات سنيتوتك الملونة ذات األنماط المختلفة األلوان على أرضية           
  .فاتحة على نطاق واسع

ووصل فخار القرون الوسطى في إنكلترا ذروته في نهاية القرن الثالـث              
عشر وبداية الرابع عشر، عندما كانت المنتجات المميزة تتألف مـن القـوارير              

في بعض األحيان زخارف غنية تمثل أشكاالً حيوانية وآدمية ولم          المزججة تحمل   
تكن آنية الطبخ مزججة كما أصبحت الزخارف أقل تنوعاً منذ القرن الرابع عشر             
وما بعد وأصبحت أشكال اآلنية تميل إلى تقليد مثيالتها على القطـع المعدنيـة،              

اآلنيـة  وبقيت القوارير لصنع الصحون والكؤوس وصممت أنواع أخرى مـن           
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مثـل جرار الخزن والميوالت والكواويز المزخرفة عادة باألشـكال الحيوانيـة            
 وطورت اآلنية الخزفية المزججة بالقـصدير فـي         Aquamanilesالتي تعرف   

  .إيطاليا في أواخر فترة القرون  الوسطى
bØí‹ßc@lìäuZ@ @

 صنع الفخار في المنطقة الشمالية الغربية من جنوب أمريكا ألول مـرة            
م، وقد لعب هـذا الفخـار دوراً حاسـما كمـؤثر للتغيـر              .ق3000ي حوالي   ف

والتوزيـع الحضاري وذلك بسبب متانته وتنوعه ولهذا السبب فان التسلـسالت           
الزمنية للمناطق التي يوجد فيها الفخار تستند إلى أشكاله  وسماته الزخرفية وقد             

أو الطالء المزجج وأنتجت    تم تحقيق البراعة التقنية للفخار دون استخدام العجلة         
آنية احتفالية ونفعية أو تماثيل ومواد فخارية على نطاق واسع وضمت التفنيـات             
الزخرفية سلسلة من القوالب المستخدمة لهذا الغـرض واالبليكيــة وأسـاليب            
الحـز إضافة إلى الطالء الملون وطالء الراتج بعد الفخر، ومواد تمكن الـسطح        

  .ثم إضافة لمسات الصقل األخيرةمن مقاومة التآكل  ومن 

واستخدمت أساليب الفخر التي تعتمد على التأكسد واإلفراغ من الهـواء،            
وهذا ما تطلب السيطرة على كمية األوكسجين الموجودة في العملية للتأثير على            
خصائص المادة النهائية ويمكن ايجاد المعلومات عن الفخار من مناطق أخـرى            

  .قطر أو الحضارة المعنية واسم الفخار أو نوعهفي العالم تحت اسم ال
�î—Ûa@ŠbƒÐÛaZ@ @

 Lacquerإن الفخار الصيني واآلنية الحجريـة الـى جانـب الالكيـة               
 من أكثر المنتوجات الصينية المميزة فقد استخدمت في كل فتـرة            Silkوالحرير  

طرق فخر متقدمة جداً في مواد ذات خاصـية نـادرة منتجـة أطـول التقاليـد       
رهـا المثيرة في العالم ولم يبدأ صنع الفخار بـصورة مبكـرة جـداً فـي                وأكث
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الصيـن لكن سرعان ما استغل الى درجة عالية من الروعة في الفخار اليـدوي          
ومن وجهة نظر التقنيـة فـإن       ) م. ق 4500حوالي  (المطلي لحضارة يانغ شاو     

 العـصر   اآلنية التي كانت تدار بالعجلة التي تعود إلى حضارة لنغ شـان فـي             
الحجري الحديث المتأخر أكثر غرابة وكانت تصنع من الفخـار األسـود غيـر             

  .المطلي ولكنها تجعل ذات سمك ال يصدق وتركيب في أشكال غريبة

وقد اتخذت الخطوات األولى في عمل اآلنية الحجرية في سـاللة شـانغ      
إلى جانب إدخال التزجج الذي كان يتطلب الحـرق         ) م.ق1027-1600حوالي  (

وقد ساعد في تحقيق هذه الدرجـات ) م 1200 - 1100( في درجات تصل إلى 
الحرارية تغيرات في تصميم أنكور التي ربما حفرتها االبتكـارات فـي صـب              

فإن نماذج من هذا النوع من ) م. ق771-1027(البرونز ومع ساللة جو الغربية  
ير من األكوار الخزف كانت من االنتشار في الصين إلى حد، بحيث كان هناك كث       

  .التي تقوم بعمل آنية كهذه

وصناعة آنية كهذه إنما تأصلت في األقاليم الجنوبية الغربيـة بكيـانغو            
إلى نشوء تقليد راسـخ     ) م220-م.ق206(وجكنغ وانهوي وأدت في ساللة هان       

لآلنية الحجرية المطلية بطالء مزجج كانت تفخر في ضـغط جـوي مـنخفض              
 للقرن الثالث الميالدي التي كانت      YUEHWAREوكانت هذه أسالف آنية يو      

تعمل في البداية بأشكال برونزية وكأنها أريد بها أن تكون بديالً للبرونز وكانت             
فترة حاسمة ) م906-618(وساللة تانغ ) م220-م.ق206(الفترة بين ساللة هان 

إلنتاج الخزف فقد شهدت التطور الكامل  آلنية يو وكذلك آنية حجريـة شـمالية         
طلية باألخضر وفي الوقت نفسه كانت القدور المصنوعة من الطفل الـصيني             م

األبيض الذي يحتوي على الكاؤولين والتي كانت قد استخدمت منذ فتـرة شـانغ              
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بصورة متقطعة تفخر بدرجة حرارة أعلى بكثير، وهي أولى الخطوات باتجـاه            
ـ            يت أسـس   إنتاج الخزف الصيني الشفاف الذي هو ابتكار صيني بحت وقد أرس

  ).م1279-960(عمل الخزف الصيني في فترة تانغ وانتج أخيراً في ساللة سنغ 

وكان هناك من حيث األساس نوعان من الخزف الصيني نوع شـمالي            
 ونوع جنوبي من إقليم كيـانغي  Ting Wareقشدي أو حليبي يعرف بفخار تنغ 

ليس . تانغذو طالء مزرق يعرف بتزجيج ينغ جيئنغ، وقد ازدهرت تجارة فترة            
فقط في اآلنية الخزفية البيضاء ولكن الخضراء أيضاً إضافة إلى اآلنية الـسوداء             

وسنغ وجـن مـن   .  في سالالت لياوHuang –Taowareالمعروفة هوانغ تاو 
القرن العاشر إلى الثالث عشر للميالد وساللة جن في مجموعة متنوعة كبيرة من      

  . والمواد المتوفرة للمناطق المختلفةاألنواع التي عكس كل واحد منها المهارات

وقد تم التحري في أكوار متنوعة بما في ذلك الشمالية منها التي كانـت                
تصنع فيها اآلنية الحجرية المطلية، وال سيما آنية تزوجاو وكذلك تلك التي كانت             

 الشمالية وفي الجنوب    Celadon وسيالدون   Chunتصنع  آنية تنغ وآنية جون       
 إلى جانب تلك التي كانت تـصنع   Kuanنية لنغ جئوان وكوان درست أكوار آ

فيها اآلنية المطلية باللون األسود ومدى اإلنتاج الضخم واضـح مـن األكـوار              
الكبيرة والركامات الواسعة من الكسر والبقايا التي وجدت وهـذا يؤكـد سـمة              

ين بـارزة للخزف الصيني فهي لم تكن وال يمكن أن تكون نتاج خزافين منفـرد             
فالمتطلبات الفنية كانت كبيرة إلى حد البد أن يكون        . يعملون باالعتماد على ذاتهم   

قد اشترك معه أعداد كبيرة من الناس دائماً منظمة وفق نظام واجبات اإلنتــاج              
  .أن لم تكون على أساس نظام العمل



  477

إن تطوير أنماط النظام الشبيهة بالعمل كان أمرا ال يمكن تجنبه عنـدما             
الكوار في حنغ تي جن في إقليم كيانغي باالستحواذ على إنتاج الخزف في             بدأت ا 

الصين بأسرها، كما أن اآلنية المحلية لساللة سنغ تدهورت من حيـث األهميـة              
في الوقت نفسه الذي أدخل فيه طالء ) 1368-1279(وحدث هذا في ساللة يوان 

تحقق فـي أغلـب     الخزف الصيني على الطالء باألزرق وهذا اإلبداع الزخرفي         
الظن نتيجة للطلب في السوق اإلسالمي، فأسواق التصدير كهذه كانت على قـدر       

والحق أن أكبر الكميات من خزف ساللة       . كبير مـن األهمية بالنسبة إلى الصين     
يوان إنما توجد اليوم في إيران وتركيا وسوريا أكثر من الصين كما أن خـزف               

يسيا وماليزيا والفلبين والهنـد والخلـيج        سنغ قد اكتشف في إندون     -سالالت تانغ 
العربي وساحل شرق إفريقيا ومن ثم انتشر خزف سالالت منع وجئنغ انتـشاراً             

  .واسعاً وكان شائعاً بصورة خاصة في أوربا والعالم الجديد
@Îìß‡¾a@ŠbƒÐÛaZ@ @

ينسب هذا النوع من الفخار إلى مجتمعات فالحية قديمة مختلفة اسـتقرت              
ادس قبل الميالد في جنوب إيطاليا وصقلية وشمال غرب إيطاليـا           منذ األلف الس  

وتنتشر بصورة  .  وجنوب فرنسا وشرق إسبانيا والجزر الغربية للبحر المتوسط       
وهو ببساطة يتميز بغزارة نقوشـه المتكونـة مـن          ) المدموغ(خاصة بفخارها   

  .اآلثـار التي تركتها األظافر ورؤوس األصابع والمحار واألدوات األخرى
ŠìÔä¾a@ŠbƒÐÛaZ@ @

يضم الفخار المنقور الذي يرجع تاريخه إلى القرن الرابع للميالد وينسب             
إلى مجتمعات العصر الحديدي األول في شرق إفريقيا قوارير وطاسات وأكـواز   
ذات الحافات المائلة وطبقات إبهام في مركز القاعدة ويتحدد توزيع الفخار هـذا             
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نيا على الرغم من وجود أشكال مشتقة منه تعرف بكينا وأوغندا شرق زائير وتنزا
  ).زبمبابوي(باآلنية األنبوبية في ماالوي وزامبيا وروديسيا 

ïãbibîÛa@ŠbƒÐÛaZ@ @

لقد غيرت الطرق اآلثارية منذ أواسط الخمسينات من القـرن العـشرين              
معرفتنا عن الفخار الياباني خالل العصور التاريخية وقد بانت النتائج الرئيـسة            

  :تيكاآل

البرهنة على اإلنتاج المستمر والشامل  جداً للفخار على مساحات متفرقـة             .1
  .بصورة واسعة من اليابان منذ القرن السابع إلى القرن الخامس عشر للميالد

التأكد من التغيرات العظيمة في أساليب الفخار في أواخر القرنين الخـامس             .2
تأثيرات كورية وأسيوية   عشر والسادس عشر وأوائل القرن السابع عشر نتيجة         

  .أخرى وبداية صناعة الخزف الصيني

 كآنيـة   pottery محل الفخار    porcelainأدلة على حلول الخزف الصيني       .3
  .يومية في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر

 suewareومن المعروف اليوم أن الفخار غير المطلي من نوع آنيـة            
طقة أوساكا، لكنه مستمر في فترة نارا وفترة هيـان          أخذ يختفي تدريجياً في من    

في منطقة توكاي وال سيما في أكـوار        ) القرن السابع إلى الثاني عشر الميالدي     
سانـج شرقي تاكوبا وكانت هذه المنطقة المركز الجديد للفخار الياباني حتـى            

ثـر  القرن السادس عشر وقد تم التعرف على الفخار الناعم المطلي بلونين أو أك           
 كور السيما في نار اكيوتو في القـرنين         200بأسلوب ساللة تنانغ في أكثر من       

  .الثامن والتاسع للميالد وكان يعتقد سابقاً أن هذه كانت مستوردات صينية
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في األقاليم وال سيما    . وكانت اآلنية البسيطة المطلية باألخضر والرمادي     
خرها عندما بدأت سيتو     تصنع منذ أواسط فترة هايان وحتى أوا       sanageسانج  

 تصنع أشكال أكثر دقـة وصـقال ذات    nagoyaإلى الشمال الشرقي من ناكويا      
 1.000 كور وأكثر من     600طالءات بنية خضراء وصفراء وكان يوجد هناك        

أواخـر  (في توكونيم التي جهزت آنية مزججة لكل اليابان في فترة كامـاكورا             
  ).14-12القرنين 

التـي  . خزن الكبيرة المطلية باللون الرمـادي     وقد ثبت اآلن أن جرار ال     
توكـونيم  (اعتقد في السابق أنها كانت قد اقتصرت على االكوار الست القديمة            

في جميع أنحـاء    . قد صنعت محلياً  ) وسيتودبايزن وايشيزن وتامبا وشيكاراكي   
تغير الذوق  ) فترة كاماكورا (اليابان وفي شبه جزيرة اتسومي على سبيل المثال         

) حفـل الـشاي   (ي منذ أواخر القرن الخامس عشر للميالد بفعل متطلبات          الخزف
وكان المركز الجديد في مينو إلى الشمال من تاكويا حيث كان يـصنع خـزف               

  .السيتو األسود والسيتو األصفر وأورابب وشاينا

وأصبحت جزيرة كيو شو مهمة كأهمية المناطق القديمة مع المهـاجرين           
وير المزيد من الطالءات المتنوعـة وال سـيما فـي           الكورين الذين قاموا بتط   

منطقـة كاراتسو، وفي أريتا الغربية قام الكوريون بالشروع بعمـل الخـزف            
الصيني وقد أظهرت التقنيات في تيشى أرتيا  طاسات زرق وبيض وفق أسلوب            

وقد أتاح العمل في كوتاني بـإقليم       ) أواخر القرن السادس عشر   (كوري صرف   
ف كوتاني القديم وأثبت وجود أكوار الخزف من القرن الـسابع           كاكا دعماً لصن  

  .عشر
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وهم من القبائل الهندية األوروبية التي كانت تقطن أصالً منطقة السهوب             
بين بحر قزوين وبحر أورال ثم نزحت إلى بالد إيران واستقرت في األقاليم التي            

سان تقريباً ومن هنا جاء اسمهم      الذي يقابل إقليم خرا   ) بارتوا(كانت تعرف باسم    
مؤسـس الـساللة وتمكـن      ) ارشـاق (كما سمي الغرثيون باالرشاقين نسبة إلى       

الغرثيون بقيادة إرشاق وأخيه من السيطرة على إقليم بـارتوا وبعـض األقـاليم          
م وكان ذلك   . ق 247الشرقية األخرى وقتل الحاكم السلوقي في إيران وذلك عام          

 إيران واستمرت الحروب والمنازعات بين الغرثيين في        بداية للحكم الغرثي  في    
مصر والرومان ومطامعهم في بالد سوريا وتمكن الغرثيون من السيطرة علـى            

  .م.ق126العراق في حدود عام 

وحاول الغرثيون إقامة عالقات ودية مع الرومان وضمان طرق تجارتهم       
 كـان الجـيش     م عنـدما  . ق 92فقد أرسلوا وفداً للتفاوض مع الرومـان عـام          

إقليم البحـر  (الرومـاني يعتزم خوض الحربي ضد مملكة األرمن ومملكة بنتس      
غير أن الرومان لم يعترفوا بـالغرثيين واحتقـروا وفـدهم ورفـضوا             ) األسود

مقترحاتهم مما أغاظ الملك الغرثي ودفعه إلى التحالف مع مملكة األرمن ومملكة            
خسائر فادحة تـم عقـد الرومـان    بنتس وهجم على الجيش الروماني وألحق به      

معاهدة صلح مع الغرثيين استمرت لفترة قصيرة نقضها الرومان عندما استولوا           
  .على األقاليم الغربية التابعة للغرثيين

وساءت األحوال في المملكة الغرثية حيث اغتيل الملك ووقعت سـوريا           
 قائـد إقلـيم   تحت حكم الرومان المباشر ونشبت الحرب بين الجانبين عندما أراد       

 57سوريا غزو إيران نفسها ووقعت معركة كبرى في منطقة حران وذلك عـام           
اندحر فيها الرومان وقتل قائدهم نفسه وكان ذلك في عهـد اإلمبراطـور             . م.ق
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يوليوس قيصر ولم يتمكن يوليوس قيصر من الثأر لـبالده حيـث اغتيـل هـو           
اإلمبراطوريـة  األخـر فاستغل الغرثيون فرصة االضـطرابات التـي عمـت           

الرومانية فوسعوا نفوذهم نحو الغرب وسيطروا على سوريا والساحل الفينيقـي           
مما دفع القائد الروماني مارك انطونيو الذي كان في مصر آنذاك أن يوجه قواته              

وقد حقق مارك أنطونيو انتصاراً فـي بدايـة         . لمواجهة الزحف الغرثي وإيقافه   
مة الغرثيين  في عقر دارهم فقفل راجعاً إلـى       األمر لكنه اندحر عندما أراد مهاج     

  .اإلسكندرية حيث كانت كليوباترة بانتظاره

أعقب ذلك فترة هدوء نسبي وعقدت معاهدة بين الجانبين في أول سـنة               
للميالد وقد اتبع الرومان سياسة جديدة تجاه الغرثيين تقـوم علـى إنـشاء دول               

انية والدولـة الغرثيـة، كمـا       وممالك صغيرة، حاجزة بين اإلمبراطورية الروم     
عمـل  الرومان على تقوية عالقاتهم مع الغرثيين والتدخل في الشؤون الداخلية            
وضمان جانب الملك الغرثي غير أن البالط الغرثي كـان مليئـاً بـالمؤامرات              
والدسائس فقتل الملك الغرثي مسموماً فزاد تدخل الرومان في قـضية اعـتالء             

الذي تحسنت في عهده أحوال     ) م38-11(ن الثالث   العرش حتى كان عهد أرطبا    
  .الدولة الغرثية

ثم عادت الحرب ثانية بين الرومان والغرثيين عندما جاء تراجان إلـى              
وصادف مجيئه حكم الملك الغرثي خسرو، وكانت الجيـوش         ) م117-98(الحكم  

سفون الرومانية تتقدم دائماً نحو الجنوب وتصل إلى بالد بابل وتنهب العاصمة طي   
قام تراجان بحملة كبرى ضد الغرثيين وبدأت حملته من أنطاكيـة           115وفي عام   

وسيطر على جميع المدن الواقعة على الطريق نحو طيـسفون  وسـيطر علـى      
منطقة الموصل ومر بالحفر لكنه لم يستطع السيطرة عليها ثم اتجه نحـو بابـل               

تمر بسيره جنوبـاً  وسيطر على طيسفون دون مقاومة تذكر وسلبها كنوزها ثم اس     
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حتى وصل الخليج العربي عندها جاءته األخبار أن الملك الغرثي أعاد السيطرة            
على جميع المدن واألقاليم التي وقعت تحت النفـوذ الرومـاني ممـا اضـطر               
تراجـان وجيشه إلى العودة شماالً في حر الصيف ووسط جيوش األعداء فقـدم             

 خليفته عن جميع األقاليم التي كـان  خسائر فادحة ومات وهو في الطريق فتنازل 
  .تراجـان قد سيطر عليها في حملته هذه

وتكرر الغزو الروماني للعراق في العهد الغرثي وذلك بعد خمسين سنة           
وكان آخر ذلك ما قان به كركالة الذي أوقع الغرثيين في خدعة وقتل منهم عدداً               

خامس آخر ملـوك الغـرثيين      كثيراً فاغتاله الغرثيون انتقاماً وفي عهد أرطبان ال       
وقعت معركة شديدة مع الرومان قرب نصيبن وانتهت المعركة بعقـد معاهـدة             
صلح أعاد الرومان بموجبها جميع الغنائم واألسرى التي كان كركالة قد أخـذها             
كما تم دفع مبالغ كبيرة إلى الملك الغرثي وكانت الحرب التي خاضـتها الدولـة               

ي إضعاف قوة الغرثيين وبالتـالي انهيـار الـساللة          الغرثية مع الرومان سبباً ف    
  .الغرثية ومجيء ساللة جديدة هي الساللة الساسانية

ولم تكن للغرثيين حضارة أصيلة أو مبتكرة وال يدين لهم العالم بـشيء             
ويرجع نجاحهم الحربي بصفة أساسية إلى الفرسان المدرعة المسلحة بالرمـاح           

ئيس إلدخال الخيالة في الجيش الروماني هـو        والفرسان النبالء وكان السبب الر    
هزيمتهم في حران وربما يمكن إرجاع جذور النظام الفيـدرالي فـي أوروبـا              

  darabgerdوأهم المواقع األثرية هي دارا بكـرد  . الوسطى جزيئاً إلى الغرثيين 
في ايران وطيسفون والحفر في العراق وهاتان المدينتان األخيرتان كانتا حصنين           

وتخطيط المدينة الدائري يتبـع     . ين بين اإلمبراطورية الرومانية والغرثية    قـائم
نظام تخطيط قديم من غرب آسيا إذ نـراه أيـضاً فـي المعـسكرات الحربيـة                 

وكان للعمارة السكنية طرازان ونجد أحسن النماذج الغرثية منها فـي           . اآلشورية
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لى من هذه المدن  واشور والحفر والمدينة األوduro- europosدورا يوروبوس 
نموذج لفن العمارة ذات الفناء في بالد ما بين النهرين بينمـا مبـاني المـدينتين     

مثل ما هو منبع في برسيبوليس ) رواق باعمدة(األخريين تفضل اإليوان اإليراني 
والجدران كانت مشيدة بحجر دستور وحشو من الدبش وإن كان في الحفـر قـد               

دستور وقد اسـتعملت فـي تـزيين العمـارة          اقتصر فقط على استعمال حجر ال     
  .زخارف بارزة شكلت من المصيص كما استخدم التلوين أيضاً في الزخرفة

وفنون هذا العصر تعكس الحقيقة وهي أن الحضارة الغرثية قد تـأثرت            
كمـا  ) محي الهيلينيـة  (وقد لقب الملوك انفسهم باسم      . كثيراً بالحضارة الهيلينية  
فية الهيلينية والكتابة الهيلينية على عملتهم وأحسن نماذج  استعملوا الوحدات الزخر  

ننيوخ ( داغ شمال سوريا في مقبرة -األسلوب الغرثي في النحت توجد في نمرود     
ورغم أن هذا المثل غرثي سـلوفي إال أنـه    ) م. ق 34-69األول من كوماجيني    

فـي  يمثل األسلوب الغرثي الحقيقي للنقش الغائر الذي يوجد فـي حالـة سـيئة         
غيرهـا من األماكن، كذلك حافظ الغرثيون أيضاً  على التقليد اإليرانـي لفـن              

 التي يوجد عليها نقش داريـوس       behistunالنحت الصخري وصخرة بهيستون     
م ولكنها هشمت تهشيماً شـديدا      .ق80تحمل أيضاً صور غرثية من عام       . األول

وربما كان أجمل   . مةوقد نقشت بالنحت السطحي ملتزمة بشدة بقواعد الرسم القدي        
قطعة فنية هي تمثال من البرونز يمثل رجالً من منتصف القـرن الثـاني قبـل                

التماثيـل المـستقلة أي   (وعلى عكس االخمينيين كان الغرثيون يفضلون  . الميالد
أسلوب النحت المستدير أما الدين الغرثي فهو من أساسه عبادة اآللهة اإليرانيـة             

 تأثيرات من عالم البحر المتوسط وكانت الزروشـنية         كما دخلته . في معابد النار  
zorastrianism              موجودة ولكن من المشكوك فيه أنها كانت يوما مـا عبـادة  

  .رسمية عند ملوك الغرثيين
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 الذين ذكرهم اإلغريق والـذين أعطـوا اسـمهم          phrugioiالفريجيون    
وهم علـى مـا     . ليديالمنطقة الوسط الغربي من آسيا الصغرى إلى الشرق من          

 المـذكورين فـي النقـوش اآلشـورية         mushkiيحتمل شـعوب الموشـكي      
والمعلومـات عن هؤالء األقوام تعتمد بصفة خاصة على اإلشارات الواردة في           

  .المصادر الفارسية واإلغريقية وعلى نتائج أعمال التنقيب األثرية

كخلفـاء  م كانوا قد توطدوا في هضبة األناضـول       .ق1000وفي حوالي     
 األخـوة 1889رئيسين للحثيين واتخذوا عاصمتهم غورديون الذي حدده في عام 

يونج مـن جامعة   . ولكن أعمال التنقيب الحديثة تحت إدارة الدكتور س       . كورت
والطبقـات  .  هي التي أعطت نتائج هامـة      1950بنسيلفانيا والتي بدأت في عام      

ـ         –ات الفارسـية واليونانيــة      الفريجية ترقد فوق األطالل الحثية ونحت الطبق
الرومانية وهذه الحالة االستراتجرافية أيـدتها أعمـال التنقيـب الحديثـة فـي              

وتـشير هـذه    . بوغازكوي وكايابينار وفركتين، وكلها شرق غورديون تمامـاً       
المصادر المختلفة إلى أن مملكـة الفـريجيين كانـت تتكـون مـن محـاربين                

وقد وطدوا أنفسهم كحكـام علـى       . روبية أو –أرستقراطيين يتكلمون لغة هندية     
األهالي المزارعين األصليين ذي الحضارة األرقى وكان يحمل ملوكهم االسم أو           

  .لقب ميداس وجوردياس

م .ق547وقد خضع الفريجيون للحكم الفارسي عندما جاء كيروش فـي           
إلى غورديون في مضمار سيطرته لليديا وقد بنيت أعمال التنقيـب الحديثـة أن              

  .يق الملكي للفرس يمر بهذه المدينة في طريقه إلى سارديس من سوسالطر
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 بالموقع الباليوليثي المـشهور فـي   john frereيرتبط اسم جون فرير   
 عن أدوات حجرية بين عظام حيوانـات        1790هوكن بإنكلترا حيث كشف عام      

  .منقرضة

 أصبح الشريف األعلى    سنة26 وعندما كان له من العمر       1750ولد عام   
ابنة تاجر  1768 تزوج فرير عام     1799لسفوك ومثل نورديتش في البرلمان عام       

غني من تجار لندن أهداه هدايا نادرة ذات قيمة ذهنية وذوق جميل باإلضافة إلى              
مهر العروسة وقد أنجبا سبعة أبناء وبنتين، ولم تمنع واجبات فرير كعضو فـي              

اته الماضية، وانتخب زميالً في الجمعيـة الملكيـة         البرلمان عن مواصلة اهتمام   
قدم للجمعية . وكان عضواً عامالً نشيطاً وبعد سنة واحدة فقط من دخوله البرلمان         

وقد وجد بها أدوات من     . بحثه التذكاري عن االكتشافات التي قام بها في هوكسن        
 خاصـة  الظران قال عنها أنها أن لم تكن في حد ذاتها أشياء ذات غرابة بـصفة    
  ).فإنه يجب كما أظن أن ينظر إليها في ضوء الموضع الذي وجدت فيه

ويصف فرير في بحثه الطبقات المختلفة التي كشف عنها العمال أثنـاء              
الحفر في األرض وقد الحظ فرير أن أدوات الظران كانت مغطـاة بترسـيبات               

لموقع الكبرى نتجت من فيضانات مختلفة وأنها لترجع إلى هذه الصفة أهمية هذا ا
  .األن لدراسة التسلسل التاريخي لعصر لبليستوسين البريطاني

ولم يكن فرير ليقدر أن يصل إلى استنتاج ابعد من أن الموضـع الـذي               
وجدت فيه هذه األسلحة قد يوعز بأنها إنما ترجع حقاً إلى عهد بعيد جداً بل أبعد                

اضرته من المتعلمين قـد     من تاريخ هذا العالم غير أن أن الذين استمعوا إلى مح          
تجنبوا الخوض في هذا الرأي وختموا المحاضرة بالقول نسجل الشكر للعـضو            
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المستر فرير على بحثه الغريب البالغ األهمية ووفق هذا البحث المربك المحرج            
  ).1800عام Archaeologia اركيولوجيا(عن هوكسن في مجلة 
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ي القرن الخامس قبل الميالد عبـارة       كانت أعمال الفسيفساء اإلغريقية ف      
عن أرضيات خصوبة بسيطة ذات زخرفة محدودة في البداية إال أنها صـارت              
أكثر تنميقاً وتعقيداً  تحت ظل حكم المقدونيين حيث تمثل األرضيات الفسيفـساء             
في مونيا وبيال أول تقدم في هذا األسلوب وكانت األعمال الفسيفسائية شائعة في             

 واإلسـكندرية  delos وديلوس  pergamonستي وأنتجت بيركامون العالم الهلن
alexandria         أفضل النماذج وأكثرها تعقيداً وتظهر تنقيبات األعمال الفسيفسائية 

 حيـث   rome  وروما    pompeiعلى الجدران والعمارة واألرضيات في بومبي       
 كل المقاطعات   كانت األشكال األولى رمادية اللون، إال أنها تزداد تعقيداً ودقة في          

وتأتي نماذج جيدة من تيفولي . الرومانية منذ بداية القرن األول الميالدي وما بعده
 tivoli  ايكويلياaquileiaq    واوسـتيا ostia         أمـا أفـضل نمـاذج الفسيفـساء 

الرومانيـة المتعددة األلوان فتأتي من إفريقيا وإنطاكية وبيازار وأرمينيـا فـي            
  . الغربية بضمنها بريطانياصقلية والمقاطعات الشمالية
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رغم أن بعض أجزاء الفلبين على األقـل كانـت تؤلـف جـزءاً مـن                  
إمبراطورية ماجاباهيت وتوجد بعض األدلة التي تشير  إلى أن تأثيرات هنديـة             
جاوية قد بلغت هذه الجزر، إال أنه لم تبق بها أية  آثار إذ أن اإلسبان قد دمـروا    

ولكـن رغـم ذلـك فأعمـال        . لوا الجزر وجعلوها مسيحية   كل اآلثار عندما احت   
التنقيب،  التي أجريت حتى اآلن، قد أظهرت أن الفلبين فـي األزمنـة الـسابقة                
لمجيء اإلسبان  كانت تؤلف جزءاً من المحيط الثقافي العام في جنوب شـرقي              
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آسيا وأنها كانت تدخل ضمن نظام التجارة الصيني كما يرى ذلك بوضوح مـن              
) اوتلـي . هـ(كبيرة من الخزف الصيني التي وجدت في الجزر وأعمال          كميات  

بايركان لها دور كبير في توضيح استمرار الحـضارة الفلبينيـة منـذ العـصر        
ومن الواضح أن معظم الحضارات التي وجدت في جنوب شـرقي           .  الباليوليني

 آسيا كانت ممثلة  أيضاً في هذه الجزر ومن هذه المنطقة توغلت بعـض هـذه               
  .الحضارات على األقـل إلى جزر المحيط الهادي

والمادة الباليوليثية رغم أنها نادرة  قد وجدت فـي بيتـه مـن عـصر                
 هوار بينـه   –على ما يظهر جاءت حضارة      . البلستوسين المتأخر وعلى أعقابها   

 التي تمثل تمثيالً ضئيالً في ولزون وحضارة ميكروليثية موزعة في منطقـة             -
  .أوسع كثيراً

السمة النيوليثية قد مثلث تمثيالً جيداً بالفؤوس المستديرة وفـؤوس ذات           و
أكتاف وفاس ذات رأس مدببة، وفأس ذات سيالن انتشر في أسلوبها الفيليبينـي             
فـي المحيط الهادي، وربما وصلت فؤوس مستطيلة مصقولة صقالً جيداً إلـى            

وصلت إليهـا مـن     الفلبين من الجنوب بينما مرحلة حضارية تستعمل البشم  قد           
الهند الصينية وربما كانت بعض مراحل هذه الحضارة النيوليثية معاصرة للفترة           

كما أنه من المحتمل أن هذه الجزر قد جاءت إلى علم           . التي استعملت فيها الحديد   
وقد وجـد خـزف تـانج    . الصينين كمنطقة تجارية في أزمنة سابقة لعصر تانج   

  .ال الصيني كانت يوان المتأخرة ومنجوسونج ولكن الفترة العظيمة لالتص

 الصينية يشير إلى –ووجود الفخار المصنوع في قمانن في تايالند والهند 
والعالقات مع إندونيسيا والماليو وقـد ثبـت        . قيام تجارة مع جنوب شرقي آسيا     

تاريخياً كما تسجل الروايات المحلية غزوات قراصنة شام مـن سـاحل الهنـد              
ة تثير االهتمام متعلق بحضارة زراعـة األرز المـشهورة          الصينية وتوجد مشكل  
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 في شمال لوزون حيث تـرتبط       mountainعلى المدرجات في مقاطعة ماونتين      
هذه الحقول المدرجة والتي تعتمد على نظام معقد من جدران حجريـة وقنـوات         

بقبائل تستخدم الرؤوس الحجرية في الصيد      . طويلة للري تمتد بعضها لعدة أميال     
دو أنها تمثل حضارة ميجاليثية أقدم، بل إن حـضارة زراعـة األرز هـذه               ويب

ارتبطت أيضاً بحضارة أكثر قدماً هي حضارة الشعوب الزنجية التي كانت تعتمد            
على جمع الطعام والتجوال في الغابات والدراسات العلميـة وأعمـال التنقيـب             

ما قبل التاريخ فـي     الكثيرة في الفلبين يمكن أن تلقي ضوءاً كبيراً على عصور           
منطقة كبيرة من جنوب آسيا، ألن الجزر كانت بمثابة مأوى للهاربين ومنطقـة             

  .أيضاً لكل من الشمال والجنوب وبين آسيا والمحيط الهادي) ترانسيت(مرور  
æìîäînÜÐÛaZ@ @

وكان آخر من هاجر إلى ارض فلسطين الفلستينيون وهم مـن األقـوام               
ا قد احتلوا بعض السواحل السورية العليا في أوائـل     كانو) أهل السواحل (اإليجية  

القرن الثاني عشر قبل الميالد ومنها هاجموا مصر في عهد رعمـسيس الثالـث              
أحد ملوك الساللة العشرين المصرية وقد بدت في بـادئ          )  م.ق1198-1166(

األمر صعوبة مقاومتهم لتفوقهم في أساليب القتال ومعـداتهم الحربيـة ولكـن              
تخذ االحتياطات الالزمة لمجابهتهم فأعد أسطوالً قوياً مع جيش كبير          رعمسيس ا 

فتمكن من صدهم في معركة بحرية نـشبت        . من الوطنيين والمأجورين األجانب   
فاتجهوا بعد إخفاقهم في النزوح إلى مـصر        ) م. ق 1191(بينهما في حوالي سنة     

وباً إلى أسفل يافا نحو الساحل الفلسطيني الجنوبي في القسم الذي يمتد من غزة جن
ومنهم جاءت تسمية فلسطين التي ما زالت مستعملة حتـى يومنـا هـذا              . شماالً

وكانت المدن التـي أسـسوها فـي هـذا          . للداللـة على أرض فلسطين الحالية    
القطـاع والتي تمتد من الجنوب إلى الشمال خمس وهي غزة عـسقالن جـت،              

) جـت (الساحل ما عدا مدينة     أشدود وعقرون وكانت مدن الفلستينيين هذه على        
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التي كانت تمتد قليالً إلى الداخل ومما يذكر أن هؤالء الفلستينيين  قـد انـدمجوا            
بالكنعانيين والعموريين كلياً بحيث لم يعد باإلمكان تمييزهم عن العناصر الكنعانية 

  .والعمورية

وقد وصلت إلى أيدي علماء اآلثار معلومات وافية عن الفلستينيين  فـي               
فـي  ) آمـون (الكتابات والنقوش التي سجلها رعمسيس الثالث على جدران معبد          

وقد مألت هذه الكتابات والنقوش اآلفـا مـن         ) طيبة(غربي مدينة   ) هايو(مدينة  
األقدام المربعة  كلها منحوتة على الحجر وقد احتوت على سجل كامل لحمـالت         

  .الفراعنة وحروبهم

@Ýî“îß@Lí�äÏI1922@ M1956ZH@ @

مهندساً معمارياً ذا مكانة مرموقة ولكن شهرته تـستند إلـى فـك             كان    
رمـوز خط واحد من الخطوط المينوية من عصر ما قبل التاريخ المعروفة باسم          

وهو عمل عظيم رفع اسمه إلـى مـصاف الـرواد العظـام            . الكتابة الخطية ب  
  .للخطوط غير المعروفة من أمثال جروتفند وشامبليمون ورولنسون

 وهو مازال في المدرسة فـي إنكلتـرا         -فنتريس بهذه المشكلة  وقد اهتم   
بسبب محاضرة ألقاها أرثر إيفانز وكان إيفانز مقتنعاً بـأن الخطـوط المينويـة              

ورغم ما أعقب ذلك    . تحتوي على لغة الحضارة المينوية وهي لغة غير معروفة        
نفسها،  أللواح الكتابة الخطية ب على أرض اليونان 1929من اكتشافات في عام    

فقد بقى فنتريس عند رأيه وهو أن اللغـة سـوف تثبـت أنهـا تـشبه  اللغـة                    
وقد عرض هـذه    . 1952األتروسكانية حتى تم فكه لرموز اللغة بنجاح في عام          

النظرية األتروسكانية ألول مرة في مقال وهو لم يزل بالمدرسة ونشر في مجلة             
التي خدم خاللها كمالح في      وبعد الحرب العالمية الثانية      1940أمريكية في عام    

وفـي عـام   . القوات الجوية  الملكية، استأنف في أوقات فراغه دراسته للخطوط         



  490

 أفلح في إقناع عشرة من العلماء ذوي الشهرة العالمية أن يبعثوا بإجابتهم             1950
وقد قدم فنتريس تحليالً آلرائهـم مـصحوباً        . على تساؤل له في هذا الموضوع     

ثم شـاهدت الـسنتان     ) مذكرة القرن العشرين  (رير دعاه   بآرائه الشخصية في تق   
التاليتان نشر نصوص جميع األلواح التي وجدت حتى ذلك التاريخ، وقـد بـدأ              
فنتريس في ذلك الوقت بدراسة تحليلة للمادة التي صارت في متناول يده، وقـام              

 والطرق التـي  ). مذكرات عمل (بتوزيع نتائج أبحاثه واقتراحاته في سلسلة عامة        
استعملها وصفها في التقرير الخاص بالخطية ب وآخر تلميح عن الحل االغريقي            

هل ألـواح كنوسـوس وبيلـوس       . (1952في سنة   ) مذكرة عمل (جاء في آخر    
ولم يكن فنتريس معتقداً في هذا االقتراح عندما كتب هـذه           ) مكتوبة باإلغريقية؟ 

واالختبارات التالية لم   . المذكرة على أنه كان قد اهتدى إليه بتطبيق طريقة سليمة         
تؤيد ما كان يتوقعه وهو أن النتائج التجريبية األولية قد أثبتت بطالن هذا الوهم،              
ولكن حدث العكس إذ سرعان ما عثر على عدد كبير من الكلمات اإلغريقية التي              

وأول إعالن عام عن نجاحه كان حديثاً مذاعا من محطـة           . أعطت معان مقبولة  
، قد لقي تشجيعاً من بعض العلماء األجانب،        1952ية في تموز    اإلذاعة البريطان 

وفي إنكلترا بدا يتعاون مع جون شادويك وكان أول عرض دقيق للنظريـة فـي     
 journalنشر في ) أدلة على لهجة إغريقية في األرشيف الميسيني(مقال معنون 

of hellenicstudies- 1953مـاء   وقد قوبل هذا المقال بالترحاب من جميع عل
اللغة اإلغريقية في جميع أنحاء العالم والشكوك المبكرة سـرعان مـا أسـكتها              
اكتشاف لوح جديد في بيلوس إذ عندما فكت رموزه ظهر أنه نص إغريقي يتفق              

  .عن كثب مع بيكتوجرامات األواني التي صورت عليه

وكانت هذه نقطة البداية لفرع جديد مزدهر من الدراسات اإلغريقية التي           
 بالفعل ضوءاً كبيراً على بالد اليونان في عصر ما قبل التاريخ كما أضاف              ألقت

وكتـاب فنتـريس الوحيـد      ) اليونانيـة (نمو سبعة قرون لتاريخ اللغة اإلغريقية       
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 الذي كتـب  1956في عام  Documents in my cenean Greek المطبوع 
  .بمساعدة جون شادويك كان على وشك الطبع عند وفاته

@p‹iëŠ@LpìÏI1834@ M1912ZH@ @

مؤسس علم ما قبل التـاريخ      (عالم جيولوجي وعالم ما قبل التاريخ لقب        
عامـاً والتحـق بمـصلحة      24جاء فوت إلى الهند وكان له من العمر         ) في الهند 

سنة وخاصـة فـي جنـوب الهنـد         23المساحة الجيولوجية التي خدم فيها لمدة       
للمساحة الجيولوجية في   وخـالل هذه المدة، وكذلك خالل عمله فيما بعد كمدير          

واليتي بارودا وميسور، استفاد من كل فرصة سمحت بها ظروف عملـه فـي              
  .المناطق لكي يجمع عينات أثرية

علـى انـه   ( اكتشف أول فؤوس يدوية وجدت في الهند         1863وفي عام   
وجدت أدوات حجرية أخرى في الهند قبل ذلك بما يزيد عن عشرين عاماً وفـي               

ف مدارس كل مجموعته وعرضها في غرفة خاصة بها          اشترى متح  1903عام  
وقضى فوت سنواته األخيرة في التنظيم والتصنيف ونشرت نتائج عمله هذا فـي    

ــابين  ــام  The catalogue raisonneالكت ــي ع  indianو). 1914( ف

prehistoric and protohistori  Art1916( في عام.(  

بل التاريخ الهندي كما    وقد تضمنا معلومات وبيانات قيمة عن عصر ما ق        
تضمنا ملخصاً للنتائج التي حصلت عليها خالل سني عملـه وتتـألف كتاباتـه              

وقد . 1898-1886األخرى عن اآلثار من حوالي عشرين بحثاً نشرت فيما بين           
 لم يكن ثمة أي موقع في الهند يرجع إلى عصر ما قبل             1945ثبت انه حتى عام     

وال شك في هذا القـول مبالغـة        . كتشافهالتاريخ لم يكن فوت صاحب الفضل با      
ولكـن بالرغم من أن فوت اعتمد على الجمع السطحي وعلى مالحظاتـه فـي              
حقول ما قبل التاريخ ولم يقم بأي حفائر إال أنه تمكن بطريقة ماهرة أن يرتـب                
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بدقة عصور ما قبل التاريخ في الهند وقد ثبت حديثاً فقـط صـحة كثيـر مـن                  
  .استنتاجاته

@ìÏ@ Mæbã@Z@ @

 نان مملكة في جنوب الهند الصينية وال يعرف اسمها األصلي           -كانت فو   
إال أن اسمها بالحروف الصينية ينسخ حرفياً على مـا يظـن صـورة لكلمـة                

 ونعني الجبل ويرجح    phnomكمبوديـة من عصر ما قبل خمر هي كلمة فنوم          
 وسـادت   أن هذه المملكة كانت أصالً مملكة إندونيسية نشأت في دلتا نهر مكونج           

إبان أعلى درجات سلطانها كل األرض الساحلية في المنطقة التي امتدت من شبه            
  .جزيرة الماليو إلى خليج كام رانه

وقد أظهر التصوير الجوي عدداً من المواقع الواسعة في منطقة الدلتا من              
 ومجموعة شبكية من القنوات تدل علـى        –المعتقد أنها تنتمي إلى مملكة فورنان       

وقد تم جزئياً تنقيب أحد .  بمشروعات للري والمواصالت على نطاق واسع قيامها
هذه المواقع وهو أوسيو وهو يزودنا بدالئل كثيرة على قيام تجارة واسعة بـين              
الشرق والغرب وهي حقيقة تؤيدها المصادر الصينية أيضاً، وال يعـرف عـن             

 منطقة الـدلتا لكنهمـا      العمارة الفونافية إال القليل، غير أن موقعاً و موقعين في         
نان الذي يبدو انـه  -بعيدين عن الشاطئ قد نسبا إلى الجزء األخير من عصر فو         

ويشمل هذان الموقعان بعض المبـاني      . امتد من القرن الثاني إلى القرن السادس      
بالقرب من كومبونج تشام في كمبوديا، ومن التماثيل التي نسبت إلى هذه المملكة              

فإذا كانـت هـذه     . وعدد من تماثيل فيشنو وتماثيل هاري هارا      تماثيل قليلة لبوذا    
نان فإنه يبدو أن تأثيرات الهنـد علـى هـذه          -التماثيل حقاً تنتمي الى مملكة  فو      

  .المنطقة كانت ال تزال قوية
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ØîÏZ@ @

 – شمال غرب شاتيون     –قرية في شمال فرنسا حوالي ثالثة أميال شمال           
رية تل حصن يعرف محلياً باسم مونت ويطل على الق)  دور-كون(سين – سير 
 وكـان هـذا   1929 حيث بدأت أعمال التنقيب منذ عـام  mont lassoisالسو 

المكان غنيا وخاصة في لقايا عصر الحديد المبكر ووجدت كميات ضخمة مـن             
 عـن الـدفنات     1952جذاذات الفخار ولكن لم تبدأ البحوث بإمعان إال في عام           

الية عثر المنقبون على مقبرة في غاية اإلبداع بينت         بجوار قلعة التل وفي سنة الت     
مدى ثراء أرستقراط هالشتات وما حولها في شمال فرنسا وأكمة الدفن المستديرة            
المكونة من حجارة ضخمة التي تغطي المقبـرة يبلـغ طـول قطرهـا خمـس                

حـوالي  (وارتفاعها ست ياردات ونصف     ) مترا41.5ً(وأربعيـن ياردة ونصف    
أنها بنيت على جانب الطريق حسب النظام التقليدي حيث أنهـا ال            ويبدو  ) متر6

عن طريق عصر ما قبل التاريخ ورغم أن        ) مترا119ً(ياردة  130تبعد أكثر من    
األكمة أو البارو قد أزيلت فيما بعد إال أن غرفة الدفن لم تمس وهـي محفـورة                 

طنة بالخشب  تحت سطح األرض القديم ومساحتها عشرة أقدام مربعة تقريباً  ومب          
وكانت المقبرة سليمة إذ انهار السقف الخشبي كما ارتفع منسوب المياه فيما بعـد            

  .ولذلك ظل األثاث الجنازي في حالة جيدة من الحفظ

ضخم ) كروتر(والمقبرة نفسها ذات ثراء ففي أحد األركان يقف زق قدر           
طانية وموضوع حولها ثروة وافرة تتألف  من سـل        ) سلطانية خلط الخمر  (مغطى  

من الفضة وأقداح اثنيه وإبريق للخمر وثالث سلطانيات من البرونز وفي الوسط            
رقد الجسم فوق مركبة خفيفة على حين اسندت األربع عجالت المفكوكة بعنايـة             
إلى أحد جدران القبر والمتوفية هي شابة تبلغ من العمر حوالي ثالثين عاماً وقد              

اهر المتألقة باإلضافة إلى طوق برونز      م وقد تزينت بالجو   . ق 500توفيت حوالي   
فوق الجسد وعقد من الكهرمان حول الرقبة وإكليل من الـذهب كـان ال يـزال               
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فـوق رأسها ومركبة الدفن نفسها كان لها فرش ملـون بـاألزرق والقرمـزي              
  .ومشغول بحليات برونزية

والدفن على مركبة كان شرفاً نادرا بين أقوام هالشتات ولم تعرف فـي               
سا من هذه الفترة إالست عشرة حالة مركزة  بصفة خاصـة فـي الـشمال                فرن

الشرقي ومن هذه فيكس التي تنتمي إلى مجموعة مختارة خاصة من خمس مقابر             
ملكية أو ما نحو ذلك أو هكذا تدعى لما تمتاز به هذه المقابر من ثـروة تـشمل                  

 توضع تحـت    على واردات إغريقية واتروسكانية ومثل  هذه الدفنات كانت عادة         
بينما كان كل األثاث الجنازي يلف بأقمشة حتى عجل العربة التي           ) بارو_أكمات  

كانت على كل حال تفك بناء على  الشعائر وربما كان الهدف من هذا هو الداللة                
على أن العربة لن تستعمل بعد ذلك في هذا العالم والسلطانية البرونز كانت أكثر              

راً في هذه المقابر والمركبة أو بتعبير أدق العربة         قطع في األثاث الجنازي انتشا    
تتفق في فخامتها مـع  ) الملكي الفاخر(الثقيلة ذات األربع عجالت التي من النوع  

بقية أثاث المقبرة وإعادة بنائها من جديد بالضبط تماماً قد صار ممكنـاً بـسبب               
 هذا العمل أنـه     دقـة تسجيل أجزاء العربة المتحللة أثناء أعمال التنقيب وقد بين         

ولكل منهـا عـشرة برامـق       ) سم75(كان لها أربع عجالت يبلغ قطر كل منها         
ومحـاط  ) سـم 132وصرة مغلقـة بالبرونز وهيكل العربة مستطيل يبلغ طوله         

بدرابزين من النحاس األصفر مزخرف وله ظهر رأسي مـن الخـشب مكـسو              
من القاعدة وقصر   بالفراء وأربعة مقابض حديد تساعد على فصل الهيكل بسهولة          

هيكل العربة يعني أن األميرة البد وأنها كانت قد اسندت على ظهر الهيكل وهي              
نصف مضطجعة، وهذا يدل على أن العربة كان لها وظائف أخرى غير مجـرد          
كونها نعشاً وعدم وجود أي عدة ال يعني أبداً أنها كانت مجرد عربة تستعمل في               

ات إذ أن هذا نمط الدفن المطابق لمحـارب         المواكب وتجرها الرجال ال الحيوان    
وقد وجدت مجموعة كبيرة من دفنات عربة هالشتات في أوروبـا           . أرستقراطي
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بادئة من شرق بوهيميا ومنتشرة في النمسا وجنوب ألمانيا وسويـسرا وتنتهـي             
  .بالمجموعة الفرنسية

وأهم الواردات من العالم الكالسيكي هو قدر برونز كبير لـه مقبـضان             
ونيان ومحلى ومزدان بميتوب مكون من صور معدنية مركبة على العنـق            حلز

وهو أكبر آنية معدنية معروفة باقية من العصور      ) سم167(ويبلغ ارتفاعه حوالي    
القديمة، وهذه القدور الكبيرة كانت على  كل حال نادرة جداً وكانت تقدم هـدايا               

أخرى تماثلها في الحجـم  في المناسبات الدبلوماسية وقد ذكر هيروسوس أن آنية         
وقـد  ) م. ق 546-560(قدمها الالكيد يمونيون هدية إلى كروسوس ملك ليـديا          

صنعت كما يبدو في إحدى الثكنات الالكونية بجنوب إيطاليا والتاج من الـذهب             
فليس من السهل تحديد مصدره،  وهو يتكون مـن          . الخالص، رغم أنه مستورد   

رفيه بكف أسد قابضاً على كرة علـى    قضيب ذهبي مقوس سادة ينتهي كل من ط       
ويبدو أنه مـن صـناعة   ) فرس مجنح(شكل كوز الخشخاش ويزدان بيجا سوس   

 oinochoe–إغريقية اسكيثية ومن عمل أعمال التعدين االتروسكانية جاءت آنية     
لها مصب على شكل ورقة ثالثية وهي واحدة من األواني األولى التي استوردت             

ن بالد اإلغريق طاس صغيرة من الفضة لها قاعـدة          من فرنسا على حين جاء م     
  ).المندلي(ذهبية وفخار أثيني يشمل قدحاً ملوناً من النوع 

وهذه الواردات توضح مدى اتساع تجارة هالشتات المتـأخرة والعـادة           
لتـصاحب الخمـر    ) خالط وقـدر ، وأقـداح     (خمر  –المنتشرة وهي شراء طقم     

 تكن هذه الدفنة الوحيدة في فيكس بل كانت         اإلغريقي الذي كان منتشراً أيضاً ولم     
توجد على  األقل ثالث دفنات أخرى تكون جبانة العائلـة أو العالئـالت التـي                

  .سيطرت على بلدة مونت السو
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) كيلو متـر  80(يقع منخفض الفيوم الكبير على بعد حوالي خمسين ميالً            
افة الصحراء الغربيـة    جنوب القاهرة في مصر وعلى بعد أميال قليلة فقط من ح          

قـدماً وهـو    180في العصور النيوليثية    ) بحيرة موريس (وكان منسوب البحيرة    
أعلى مما هو عليه اآلن وعاش الصيادون حينذاك على طول شـواطئها حيـث              
كشف عن أبار تحوي مخلفاتهم وكانت الفيوم أحد أقدم المراكز الحضارية فـي             

 فيها السكان نفس أسلوب المعيشة مصر حضارة عصر ما قبل األسرات التي اتبع
  .الذي سار عليه صيادو العصور النيوليثية من قبل

وإبان عصر الدولة الوسطى المصرية نفذت مشروعات ضخمة إلصالح         
األراضي والري في الفيوم ومما يدل على اهتمام ملوك األسرة الثانية عشرة بهذه 

وخاصة هـواره والالهـون     المنطقة اختيارهم عدة مواقع بها إلقامة أهراماتهم        
ومزغونة وأشهر مبانيها هو المعبد الجنائزي الضخم من الحجر الجيري الخاص           

وقد عرف هذا المعبد لدى اإلغريق باسم ) م. ق1797-1842(بامنمحات الثالث   
في كشف عجائب العالم السبعة وقد دمـر        ) البارثنون(وضموه مع   ) الالبيرانت(

ار تقريباً بسبب استعماله محجـراً فـي العـصور          هذا المعبد ولم تبق منه أي آث      
  .القديمة
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حكم توت عنخ آمون الملك الصيني تسع سنين فقط في نهايـة الـساللة                
الثامنة عشرة ولعله كان أخا غير شقيق الخناتون لكنه بعد مـوت ذلـك الملـك                

تن وموت أخ غير شقيق سمنخير أجبر على تـرك العاصـمة الجديـدة اخيتـا              
 رع  ولكونه رهينة كهنـة    –والعـودة إلى طيبة حيث سمح بالعودة لعبادة آمون         
  .آمون فمن المرجح كثيراً أنه منح دفناً فرعونياً  كامالً
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أي . وفي مستهل القرن الماضي اكتشف كل من ثيودور دافـيس وجـي           
كويبل وهما ينقبان في وادي الملوك في طيبة فبرايويا  وثيوبـا علـى حالتهمـا       

لكن األهم من ذلـك بكثيـر       ) والدة توت عنخ آمون   (صلية وهدايا الملكة تابي     األ
 احتوت على تمثال مـن حجـر        1907غرفة داخل األرض عثر عليها في عام        

المرمر وصندوق مكسور نقش عليه اسما توت عنخ آمون وزوجته انخيسنامون           
تـي  وعثر بعدئذ على حفرة بالقرب من المكان ذاته احتـوت علـى حـوالي اثن              

عشـرة جره فخارية بيضاء مملوءة بالكتان بعضها تحمل اسم توت عنخ امـون             
وأكياس من التبن والنطرون وآنية مكسورة وعظام بشر وطير وقنـاع موميـاء             
صغيرة وبعض القالدات النباتية ومكنستين وقد ميزايج  أي ونيلوك هذه المـواد             

 مقربة من القبر وبقايـا      بأنها أدوات استخدمها المحنطون كانت تدفن دائماً على       
الوليمة الجنائزية التي كانت تقام عند الدفن وكانت هذه إشارة إلى أن توت عـنخ     

  .آمون البد وأن يكون مدفونا في مكان ما قريب من هذا الموضع

عـالم  ) هاورد كارتر (إن البحث عن قبر توت عنخ آمون هو الذي حدا           
اب اللورد كارنرفون أن يمـضي     اآلثار المصرية البريطاني الذي كان يعمل لحس      

ستة مواسم وهو يزيح التراب عن قعر الوادي نحو القصر الصخري، وأخيـراً             
لـم يبق أمامه للوصول إلى قبر رمسيس السادس إال منطقة صغيرة، ولـم يـتم          
تنقيب هذا الموضع سابقاً لكونه يقع تحت أكواخ عمال رمسيس، وتم رفع األكواخ 

من تشرين الثاني تم اكتشاف درجـة واحـدة مـن            وفي الرابع    1922في شتاء   
درجات سلم، وفي السادس من الشهر نفسه تم العثور على قمة المدخل وتوقـف              

وهكذا لم يستأنف العمـل إال      . العمل لحين أن يتم االتصال مع اللورد كارنرفون       
في الرابع والعشرين من تشرين الثاني حيث تم تنظيف المدخل الواقع على أسفل             

بحيث أصبح باإلمكان  قراءة األختام التي كانت .  ست عشرة درجة تماماًسلم من 
تعود إلى توت عنخ آمون على المالط إال أنه كان واضحاً أن المدخل كان قد فتح 
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وأعيد ختمه مرتين وأن أختام توت عنخ آمون كانت على الجزء الـسليم  مـن                
نذ أن ختم أوالً وعلى مـا  وهكذا فقد تم الدخول إلى القبر أكثر من مرة م     . المالط

يبدو من قبل لصوص في أكبر الظن وهيهات أن يكون علـى حالتـه األصـلية             
  .ومـن ناحية أخرى وجد موظفو المقبرة أن واجبهم يقضي بإعادة ختم ما ترك

وفي اليومين التاليين رفعت األنقاض التي كانت تسد الممر الهابط وراء           
 بوابة ثانية مختومة وفي هذه اإلثناء عثر      المدخل المختوم إلى أن تم الوصول إلى      

على دليل إضافي للمدخل القديم  بواسطة نفق ضيق يخترق أنقاض الممر الـذي              
كان قد ملئ بمواد ذات لون مختلف عن لون المواد األصلية وكان الدليل يظهـر               
على النهب في كسر الفخار واآلنية المرمرية المهـشمة التـي اختلطـت مـع               

على قرب جلدية وربما تكون هذه قد استخدمت لحمـل المـاء            األنقـاض وعثر   
الالزم لتمليط المداخل أو أنها كانت تعود إلى اللصوص ثم استخدمت بعدئذ لحمل             

  .الدهون والمراهم الثمينة

وكانت هناك أدلة واضحة إضافية على الفتح وإعادة الختم على المـدخل     
تبددت عندما قام بحفر فتحـة      الثاني المختوم، إال أن مخاوف كارتر سرعان ما         

فهناك أمام ناظريـه المندهـشين      . صغيرة في المدخل وإدخال شمعة من خاللها      
 تـشرين   26كانت الحجرة التي تؤدي إلى قبر توت عنخ آمون وكان ذلك فـي              

 ولم تكن هذه الحجرة إال واحدة من أربـع غـرف فقـط وتبلـغ                1922الثاني  
ال أن تنظيفها استغرق أربعـة اشـهر        إ) م7.92×3.66(قدماً فقط   26×12أبعادها

فباإلضافة إلى األسرة الذهبية الثالثة التي كانـت تـزين جوانبهـا الحيوانـات              
كانـت  . والعربات المفككة األربع والتاج الذهبي المطعم بتماثيل الملك وزوجتـه       

هناك كراسي ومقاعد بال مساند في اإلمكان ثنيها وآنية مرمرية رائعة وصندوق            
الخشب المطلي احتوى على المالبس الملكيـة ومـزيج مـذهب           مجوهرات من   

وصناديق أخرى بعضها مطعم وكانت بداخلها عصي للمشي وأدوات موسـيقية            
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وسهام ونبال وأسواط ومجوهرات وألبسة متنوعة ومع هذه الكنوز كانت هنـاك           
خواتم ذهبية ثقيلة موضوعة في قطعة من الكتان كان اللصوص قد رموها هناك             

دالئل األخرى على أعمال السرقة فتظهر في الجـرار والـصناديق التـي             أما ال 
كـانت أغطيتها قد رفعت من مكانها ومواد مرزومة مع بعضها بشكل عشوائي            
وموضوعة في حاويات غير حاوياتها والطريقة غير منتظمة التي كدست فيهـا            

  .محتويات الحجرة ضمن محاولة مسؤولي المقبرة إلعادة النظام فيها

 –ستطاع كارتر في السابع عشر من شباط، التحـري عـن المـدخل      وا
المدخل في الجدار الشمالي للحجرة الذي كان يحرسه تمثاالن مجـسمان للملـك             
وكان انطباعه األول عند تنظيفه لفجوة صغيرة من الخـشب المطلـي بالـذهب              

وكانـت هنـاك آنيـة      . تحرس تابوت الملك المصنوع من حجر الكوارتزيـت       
ن المرمر وهراوات ومراوح وحتى بوق من الفضة ومـواد كثيـرة            ومصابيح م 

أخرى ذات أهمية سحرية ودينية عثر عليها بين جدران الضريح األبعـد وتلـك              
التي لحجرة الدفن وبين جدران األضرحة ذاتها والحظ كارتر أجزاء من قالدتين            

حجرة كان اللصوص قد رموها بجانب ثقب كانوا قد فتحوه في جدار عازل بين ال            
األمامية وحجرة الدفن ومع ذلك فقد كان الختم على الضريح المذهب الثاني على             
حالته األصلية وهكذا فعندما تم أخيراً رفع غطاء التابوت ظهرت مجموعة مـن             
األكفان تحمي المومياء الملكية، وكانت هنا ثالثة توابيت بـشرية اثنـان منهـا              

ل في العمـق فكـان مـن الـذهب          أما التابوت اآلخر الموغ   . مذهبان ومطعمان 
الخـالص وكان القناع  الذهبي الشهير موضوعاً على رأس المومياء وعثر على            

وكانـت غرفـة    . كثير من التمائم والمجوهرات ومواد احتفالية كانت تزين الجو        
ثالثة سميت بالخزانة واضحة للعيان طوال العمليات التي أجريت فـي الغرفـة             

لت بصورة متعمدة إلى أن تم رفع كل شيء ذي أهميـة  المجاورة لها إال أنها أهم    
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من حجرة الدفن، وعثر فيها على أضرحة تحتوي على تماثيـل مذهبـة للملـك               
واآللهة، وضريح متنقل يعلوه تمثال أسود البن اوسن النوبيسن، ومظلة الملـك            
الذهبية التي تغطي الصندوق المصنوع من الذهب، ونماذج قوارب وتماثيل مـن            

لكن األكثر غرابة من كل ذلك تابوتان صغيران        . ي ومجوهرات رائعة  نوع شابن 
  .يحتويان على طفلين محنطين ولدا ميتين

 موضع بال تنقيب إال الملحق الذي 1927ولم يبق في نهاية تشرين الثاني 
يصل بالجدار الغربي للحجرة الداخلية، وعلى الرغم من أن المـسؤولين عــن             

اولة إلعادة النظام في الغرفة المجاورة بعد الفوضـى         المقبرة كانوا قد قاموا بمح    
التي أحدثها فيها اللصوص فإن الحالة كانت مختلفة بالنسبة لهذا المرفق فقد كانت             
األسرة والكراسي المذهبة والمقاعد والصناديق والسالل واآلنية المصنوعة مـن          

على بعـض   حجر المرمر واآلنية الفخارية واألسلحة والشابثيات مرمية بعضها         
وكان في اإلمكان مشاهدة آثار أقدام  اللـصوص علـى أحـد             . في فوضى تامة  

  .الصناديق وبصمات أصابعهم التي كانت ال تزال زلقة على أحد آنية المراهم

وقد استغرق كارتر في تنظيف القبر مدة عشر سنوات وقد سجلت كـل             
اجـة إلـى    مادة بصورة علمية وصورت قبل نقلها، وكان الكثير من القطـع بح           

صيانة وعولج الخشب بشمع البارافين المنصهر، وكان يجـب إعـادة ترتيـب             
ونقلـت  . الزخرفة الحززية في الموقع وذلك للمحافظة على نظام الحزز القـديم          

بعدئذ المحتويات الرائعة لقبر هذا الملك القليل الشأن إلى مكانهـا األخيـر فـي               
  .متحف القاهرة
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لشرقية للبحر المتوسـط وثمـة أدلـة وجـود          جزيرة تقع عند النهاية ا    
وكانـت متـأثرة بحـضارات العـصر        . مستوطنات  في ما قبل التاريخ هناك      

 وكان أهم مركز لهـا      MYCENAE وما يسيناي    CRETEالبرونزي  لكريت    
في البداية هو أنكومي إال أنه استبدل  فيما بعد بالمدينة الكالسيكية سالميس وكان           

 خالله تحت السيطرة الفينيقية واآلشورية والمصرية       لقبرص تاريخ متفاوت مرت   
م ثم طردوا بـدورهم  علـى يـد          . ق 525وقام الفرس بالسيطرة عليها في عام       

اإلغريق لكن المدينة احتلت أخيراً من قبل بطالسة مصر وبعد أن ألحقت برومـا   
  .م تم ربطها بإقليم فيليقيا على البر الرئيس. ق58في 

òîjÔÛaZ@ @

وهـذه الكلمـة    ) قبط(ي اللفظ األوروبي للكلمة العربية       ه COPTكلمة    
 التي أطلقها فـاتحو مـصر       AIGYPTOSبدورها هي تقريب للكلمة اليونانية      

 ميالدية على سكان هذه الدولة الـوطنيين غيـر المتكلمـين     639المسلمون عام   
باليونانية ولغة هؤالء السكان وهي التي سميت باللغة القبطية تمثل آخر مراحـل            

للغة المصرية القديمة وأحسن هذه المراحل إدراكاً وفهماً، وقد بطـل اسـتعمال             ا
اللغة القبطية كلغة للكالم في القرن السادس عشر وحلت محلها اللغـة العربيـة              
لغـة الكالم في مصر غير أنها ال تزال مستعملة باللهجة البحيرية إلقامة القداس             

وكـان  .  الذين يفهمونها قليلو العدد    ولو أن . والصلوات في الكنيسة األرثوذكسية   
للقواعد النحويـة والمفردات اللغوية الخاصة بهذه اللغة فضل كبير فـي التقـدم             
السريع الذي جرى في استعادة معرفة لغة مصر القديمة بعد أن فكت رموز اللغة              

  .الهيروغلوفية عن طريق دراسة حجر رشيد
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pa‹v¨a@ŠìjÓZ@ @

وبا عبارة عن غرف دفن مبنيـة مـن         إن القبور ذات الحجرات في أور     
الحجر مقامة على روابي من التراب أو الحجر وثمة نوع مختلـف هـو القبـر               
المحفور في الصخور والحجرة محفورة في حجر رخو مثل الحجر الجيـري أو             

وتعود قبور الحجرات بصورة عامة إلى العـصر الحجـري الحـديث            . الكلس
 ألوروبـا  Loessضـي العليـا الرمليـة       ألوروبا الغربية االطلنطية وراء األرا    

وهي موزعة من ايبيريا إلى اسكندنافيا مع تلك الموجودة بعيـداً فـي             . الوسطى
البحر المتوسط الغربي وهي تتباين تبايناً كبيراً من منطقة إلى أخـرى وضـمن              

فقد كانت الحجرات ذات التخطيط الدائري والمـستطيل وشـبه           . المنطقة الواحدة 
ن صخور الجلمود الكبيرة أو من حجارة أصغر، كمـا كانـت            المنحرف تبنى م  

تجعل لها سقوف تتألف من قطعة حجرية مسطحة واحـدة أو تقبـب بواسـطة               
  .الحجارة بال استخدام المالط باألسلوب المعروف بالتطنيف

 بنيت بالحجر عــادة     Moundsوقد أقيمت واحدة أو أكثر على روابي        
وقد ارتبطت هذه فـي     . ة إلى شبه منحرفة   ذات تصاميم أرضية متعددة من دائري     

كثير من األماكن بالواجهة بممرات ذات أطوال متفاوتة علـى الـرغم مـن أن               
الوصول إلى قبور أخرى كان مباشر أو غالباً ما كان يوسع المـدخل عمرانيـاً               
إلـى فناء أمامي وتزين الموضوعات الهندسية المحفورة حفراً سطحياً كثيراً من           

مرات والحواجز الحجرية وقد تضمنت الحجرات في كثيـر مـن           الحجرات والم 
بـال حـرق    (المناطق مثل بريطانيا والدانمارك وشمالي فرنسا، رفات جماعية         

وقد بات هناك اعتقاد لوظيفة مماثلة في مناطق أخرى حيث لـم تبـق              )  الجثث
 لم العظام، فقد تضمن ما سمي بركام الفناء في ايرلندا على الجثث المحروقة التي         

يجر حرقها في أماكنها األصلية وتشير إلى أن كثير من قبور الحجرات لم تكـن               
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تستخدم مجرد أضرحة، ولكن أيضاً مراكز اجتماعية للفالحـين األوائـل فـي             
  .مستوطناتهم المبعثرة

م 220–م  .ق206وتعود مقبرة الحجرات في الصين إلى سـاللة هـان           
توي على التابوت إلى جــانب      ويتألف كل واحد منها من حجرة دفن رئيسة تح        

  .غرف أخرى تتصل بها، إما محفورة في جرف وإما مبنية تحت األرض

ÖbÐãa@ŠìjÓZ@ @

حجـارة ضـخمة غيـر    (مصطلح عام يطلق على النـصب المغلينيـة      
ذات حجرة مميزة غالباً  مالها شكل متفق يتم الوصول إليها بوساطة            ) منحوتـة

مختلفة الـشكل دائريـة بيـضوية أو    ممر وكانت هذه النصب على هيئة روابي        
طويلة وتعود إلى فترة العصر الحجري الحديث ألوروبا الغربية األطلسية مـن            

  .إسبانيا إلـى إسكندنافيا واستخدم الكثير منها للدفن الجماعي

‘‡ÔÛaZ@ @

الذي ينسبها إلى إله الـسالم الكنعـاني        ) أوروشالم(أقدم اسم للقدس هو       
القـرن االثـامن    (في الكتابات المـصرية     ) اليمومروش(وقد وردت باسم    ) شالم(

) مدينة الليبوسـين  (أو  ) يبوس(وتذكر أحياناً باسم    ) م. السابع عشر ق   –عشـر  
الذين نزحوا من جزيرة العرب مع من نزح مـن القبائـل الكنعانيـة حـوالي                

  .في الكتابات المصرية الهيروغلوفية) يبوس(م كما ورد اسم .ق2500

) تـل أوفـل   -الطور(لمدينة نشأت على تالل الضهور      إن النواة األولى ل   
هجرت النواة  . المطلة على قرية سلوان إلى الجنوب الشرقي من المسجد األقصى         

األولى بمرور الزمن وحلت محلها نواة أخرى تقوم على مرتفع بـين الزيتـون              



  504

في الشمال الشرقي للمدينة ومرتفع صهيون في الجنوب الغربـي وهـي            ) بزيتا(
  ).القدس القديمة(ت الواقعة داخل السور في ما يعرف  اليوم المرتفعا

م كنيـون   .إن التنقيبات األثرية التي قامت بها الباحثة اإلنكليزية كـاثلين         
في طبقات العصر البرونزي القديم من أكمة أوفل في القدس عـن            ) 1961عام  (

 أن ومـن المعـروف  . بقايا السور األول الذي بناه اليبوسيون على جبل صهيون      
يعد أقدم بناء في مدينـة      ) أطلق عليه فيها بعد اسم حصن صهيون      (حصن يبوس   

القدس وقد بقي في يد اليبوسيين حتى بعد استيالء اليهود على المدينة ولم يقع في               
يد اليهود  إال في عهد داود الذي اتخذ أورشليم عاصمة له وأطلق على الحـصن       

ينـة فـي عهـده مـن اليبوسـيين          اسم مدينة داود واستمرت أكثرية سكان المد      
والكنعانيين والعموريين والفلسطينيين وقد ازدهرت المدينة فـي عهـد خليفتـه            

  .سليمان الذي شيد الهيكل بمساعدة المعماريين الفينيقيين

 1000حوالي سنة   (واستمرت سيطرة اليهود على أورشليم من عهد داود       
 ونقل السكان اليهـود     م ودمرها .ق586إلى أن فتحها نبوخذ نصر في عام        ) م.ق

إلى بابل وبعد أن استولى الفرس على سورية وفلسطين سمح الملك قورش فـي              
م لمن أراد من األسرى اليهود بالرجوع إلى أورشليم وأمر بإعـادة            . ق 538عام  

  .بناء الهيكل

وظلت البالد تحت الحكم الفارسي حتى سيطر عليها اإلسكندر المقدوني          
 على أورشليم في عهد خلفائـه بـين البطالمـة           وتأرجحت السيطرة ) م.ق332(

والسلوفيين وقد تأثر السكان في العهد الهلنيسني بالحضارة اإلغريقية وقام الملك           
بتدمير الهيكل وأرغم اليهود على اعتناق    ) م. ق 165(السلوفي انطيوخوس الرابع    

  .الوثنية اليونانية
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طين ودخـل   وبعد فترة من الفوضى استولى الرومان على سورية وفلس        
وقد سمح الرومان لليهود بشيء مـن       ) م.ق63(القائد الروماني بومبي أورشليم     
م هيرودس األدومي الذي اعتنق اليهوديـة       . ق 37الحكم الذاتي ونصبوا في سنة      

ملكاً وظل يحكمها باسم الرومان حتى السنة الرابعة الميالدية، وفي عهد نيـرون            
م باحتالل أورشليم   70قائد نيتوس في سنة     بدأت ثورة اليهود على الرومان فقام ال      

وحرق الهيكل وفتك باليهود، ولما قامت ثورة اليهود من جديد بقيادة باركوخبـا             
أخمدها اإلمبراطور هادريانوس ودمر أورشليم وأسس مكانها مستعمرة        ) م132(

ايليا هو  ) (ايليا كابيتولينا (رومانية يحرم على اليهود  دخولها، وأطلق عليها اسم          
ولما اعتنق اإلمبراطور قسطنطين المـسيحية أعـاد إلـى          ). اسم هادريان األول  

  .المدينة اسم أورشليم وقامت والدته هيالنه ببناء الكنائس فيها

بقيت متداولة بين الناس بدليل أنها وردت في عهد ) ايليا(ويبدو أن تسمية 
أهـل  ( سـماهم  األمان الذي أعطاه الخليفة عمر بن الخطاب السكان بعد الفتح إذ         

واحتلت فـي   ) بيت المقدس (وعرفت المدينة منذ العهد العربي اإلسالمي       ) ايلياء
الدعوة اإلسالمية  منذ البداية مكانا مهماً فقد أشير إليها عدة مرات فـي القـرآن                
الكريم وفي الحديث النبوي وكانت قبلة اإلسالم األولى وإليها كان إسراء النبـي             

 الجدير ذكره بأن االسم الطـاغي اسـتعماله فـي           وان من . ومنها عروجه ) �(
  .لدى العرب والمسلمين في العالم) القدس(التاريخ المعاصر على المدينة هو 

òub�‹ÓZ@ @

من أقدم المدن التاريخية المشهورة في حوض البحر المتوسط أسـستها             
م على قول المـؤرخ     . ق 814أميرة صور على ساحل شمال إفريقيا سنة        ) ديود(

وقد أصبحت أشهر مدينة كنعانية لعبت الدور الكبيـر سـواء           . يمايوسالصقلي ت 
األمور التجارية أو السياسية بحيث أصبحت قوة دولية عظيمة كان لها دور مهم             
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وكـان  .في التاريخ السياسي القديم وال سيما عالقاتها مع اإلمبراطورية الرومانية         
. طـار البحـر المتوسـط     لها من القوة والضخامة نتيجة عالقتها التجارية مع أق        

وأصبحت دولة مهمة بعد أن تدهورت مدن الكنعانيين في بالد الشام علـى يـد               
وإن هذه الدولة امتدت من ليبيا إلـى أعمـدة          . اآلشوريين والمصريين واليونان  

هرقل تضم إليها مجموعة جزر مثل مالطة وسردينيا وجملة من المستوطنات في            
وضت هذه الدولة العربية عن وطنها األم في الساحل اإلسباني والفرنسي وهكذا ع

  .صور وصيدا

إن هذا االتساع العربي في البحر المتوسط بلغ مبلغاً بحيث أن الرومـان             
حذروا من غسل أيديهم في مياه البحر المتوسط  بدون موافقة قرطاجة ويقــال              
أن الرومان قد قلدوا سفينة قرطاجية كانت متروكة على سواحلهم فبنـوا علـى              

  .سفينة لكي يغزوا قرطاجة130لها شك

ان هذا الصراع بين القوتين قرطاجة وروما في منطقة البحر المتوسـط            
واصطدام مصالحها التجارية أدت في النتيجة إلى قيام حرب طويلة دامت اكثـر             

نسبة (وعرفت في تاريخ الرومان بالحرب البونية ) م.ق146-264(سنة 100من 
آخر تلك الحروب حروب هانيبال الذي عبر جبـال         إلى اسم الكنعانيين أو كانت      

األلب ودخل إيطاليا وظل يحارب فيها زمناً طويالً قدر بخمس عشرة سنة حتـى           
وصل إلى روما ولكنه اضطر للرجوع إلى قرطاجة ليدافع عنها ضـد حملــة              

حيث خسر فيهـا هـاني بـال        ) زاما(أرسلتها روما فالتحم الطرفان في موقعة       
م ولجأ إلى مدينة صور ثم التحق بالسلوفيين اليونـان          . ق 196المعركة في سنة    

  .واشترك معهم في حروبهم مع الرومان

أما قرطاجة فقد غلبت على أمرها وفرضت عليها غرامة باهظـة إال أن             
الرومان لم يتركوها وشأنها بل أعلنوا عليها الحرب مرة أخرى ورفـض أهـل              
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ومن بيت إلى بيت . رع إلى شارعقرطاجة االستسالم ودافعوا عن مدينتهم من شا     
ولما دارت الدائرة عليهم بعد أن قدموا أعظم صفحة مـن البطولـة والتـضحية            
أشعلوا النار في مدينتهم وأكمل البرابرة الرومان تهديم المدينة  فزالت قرطاجـة             

  .م وتم لروما استعمار البحر المتوسط. ق146عن الوجود سنة 

دينة وأصبحت قرطاجة واحـدة مـن       وقد أعاد يوليوس قيصر  بناء الم      
أعظم المدن الرومانية وأن بقايا قرطاجة اإلمبراطورية الرومانية قليلة ومتضررة        

وكانت المعابد واألردفة ذات األعمدة مثبتة علـى تـل بيرســا            . غاية الضرر 
byrsa وال زال هناك مسرح للموسيقى والتمثيل  Odeum  ومسرح Theater 

درج وجميعها ضمن نطاق المدينة شاخـصة حتـى         ومدرج إضافة إلى مسرح م    
اآلن وكانت هناك قناة بنيت في أثناء حكم هادريان تجلب المـاء مـن مـصدره         

وكان هناك نظام دقيق لصهاريج الخـزن فـي         )  كم 132( ميالً   82علـى بعد   
  .المدينة كلها
‹í‡—ÔÛaZ@ @

إن إضافة معادن مثل الزرنيخ أو القصدير إلى نحاس نقي نجعـل مـن              
وبما أن للزرنيخ مضار سمية     . ير معدناً صلباً  وتحسن من خصائص سبكه       األخ

م  .واضحة صار القصدير المعدن المضاف المألوف منذ أواخر األلف الثالـث ق           
وما بعده  في أوروبا والشرق األدنى لصنع سبيكة البرونز وكان  يتم الحـصول             

بـل الفتـرة    على كميات القصدير التي تستخرج من حجر القصدير المعـدني ق          
  . الرومانية بغسل أتربة السواقي بالماء لفصل المعدن وليس عن طريق التعدين

Šbç‡äÓZ@ @

يطلق اسم قندهار على إقليم كما يطلق علـى نـوع مـن الفـن أيـضاً              
والعلمــاء المختصون القدامى منهم والمحدثون قد حددوا هذا اإلقلـيم تحديـداً            
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متد من جالل آبـاد ونهـر كونـار فـي           مختلفاً، والتحديد المقبول بصفة عامة ي     
روا (أفغانستان في الغرب إلى أشتوبا مانيكياال، على مسافة بضعة أميال شرقي            

ورغم أن غنم القندهاريين قد ذكرت مرة في الرجفيـدا إال    . الواقعة شرقاً ) البندي
أن هؤالء الناس لم يقوموا بأي نشاط في المعركة الغيدية الخاصة بالملوك العشر، 

نهم من ساللة الدروهيو الذين اشتركوا في تلك المعركة وتوجد إشارات كثيرة            ولك
في المهاربهاراتا تذكر أنـه عندما نجح شاكوني أمير جندهار، باستعماله نـردا            

ومن هذا تحركت الحـوادث  . مغشوشا في كسب زوجته دراوباذي من يوذ سثيرا  
كشترا التي انتقم منهـا     بصورة حتمية نحو المعركة الكبيرة التي وقعت في كورو        

الباندافاس ألنفسهم وقتلوا شاكوني المغامر، الذي كان يساعد الكوروس بقـوات           
  .قندهارية 

والجاتاكاس وهي قصص عن تجسيدات جوتاما البوذي السابقة تجعل من          
واسكيالكس، وهو قائد بحري إغريقي استخدمه دارا       . تاكشاسيال عاصمة لقندهار  
 في طريقة إلى السند ثم غزا هذا الملك شمال غربـي            األول اخترق قندهار وهو   

الهند في القرن السادس قبل الميالد وضم قندهار إلى اإلمبراطوريـة االخمينيـة             
كجزء من السترابية السابقة وقندهار التي تقع على طريق الغزو الـرئيس إلـى              

قبـل  180واحتلها فيمـا بـين      . م إسكندر األكبر  .ق326الهند اخترقها في عام     
 بـاهالوا  -بعد الميالد في غزوات متعاقبة إغريق باكترا، وساكا  100لميـالد و   ا

وكوشان وهما خليط من أقوام مختلفة شردتهم األحداث في أواسط آسـيا خـالل              
  .القرون األخيرة قبل الميالد

 بوذا التي ازدهـرت     -وتنتمي قندهار من حيث الفن إلى مدرسة رومانو       
رن األول الميالدي حتى أواسط القرن الخامس       في قندهار منذ وقت مبكر في الق      

 1889الميالدي وهذا التصنيف لفن قندهار استعمله فنسنت سـميث فـي عـام              
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وهواليمت بصلة إلى حكم إغريق باكتريا ونسبته إلى الغرثين المجي الهيلينيـة             
غير واضحة والمنحوتات التي توضع تحت عنوان الفن القندهاري مصنوعة من           

وتاريخها وخاصة فيما يتعلق بالقطع المبكرة منها       . والتراكوتاالشست والمصيص   
غير محقق ويجب أن يوضع ضمن القطع المبكرة رؤوس من المصيص في معبد 
ابسيدال في سركاب وتاكسيال، والتي تؤرخ من بدايـة القـرن األول المـيالدي              
والتـي تدل على أن شغل المصيص القديم كان ال يقل في جودته عن أي قطـع                

  .صنوعـة من الحجرم
paìäÔÛaZ@ @

من وجهة نظر علم اآلثار الصناعي فإن أفضل القنوات هي تلك التي لها               
حظ قليل من النجاح التجاري مثـل القنـوات الـضيقة الـضحلة والمـصممة               
للبارجـات التي تجرها الخيول، لكي تهجر في النهاية أو تصان لغرض قوارب            

أمـا  . ر حيثما ال تكون الكلمة باهظة     النزهة أو لعلميات الشحن على نطاق صغي      
تلك القنوات التي قد لقيت حاجة حقيقة ومستمرة فقد وسعت عادة وحـدثت فـي               
بعض الحـاالت أن غير مسار مجراها خالفاً لكل األعراف ولم يجـر تحـديث              
أغلب القنوات البريطانية في حين أن أغلب القنوات األمريكية واألوروبيـة قـد             

  . خالل القرن الماضيحولت إلى أغراض أخرى

ومن القنوات التي بقيت في هيئة قريبة من هيئتها األصلية في فرنسا هي             
  التي تربط المحيط األطلسي بـالبحر المتوسـط          canaldumidiقناة دي ميدي    

 في السويد التي هي جزء مهم لالتصال المـائي بـين    1832-1810وقناة غوتا   
 في بريطانيا التي تـربط      1810-1794ستوكهولم وغونبرغ وقناة كنتا آندامون      

بريشول بلندن وقناة ريدو في العشرينات من القرن التاسع عشر في كندا التـي              
  .شيدت لتحسين االتصاالت العسكرية بين أوتاوا وداخل البالد
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وللواليات المتحدة عدد من خطط الصيانة تتضمن أجزاء مـن القنـوات           
سماً من قناة ميامي وأيرى التي يبلغ       التي خلفها التاريخ وراءه حيث يشكل اآلن ق       

عند لوكنتون في إرهايـد وتـشكل اآلن المنطقـة          ) كم6( أميال   4طولها حوالي   
التاريخية للوكنتون لوكسي وهي تحتوي على عدة هويسات وكثير من أحـواض            

  .1845-1833االستدارة وقد شيدت جميعها بين 
òîöb¾a@ñìÔÛaZ@ @

تطوير المولدات الكهربائية تطبق فقط     كانت القوة التي يولدها الماء قبل       
ضمن نطاق ضيق جداً، إال أن المهندسين استطاعوا خالل القرنين الثامن عـشر             
وبداية القرن التاسع عشر إظهار مهارة فائقة في تصميم أنظمة ضخ تدار بالماء             

وقد استخدمت فـي إحـدى الـنظم        . كانت توصل الماء إلى مسافات بعيدة  جداً       
 قـدماً   49يسالند في كورنوول ، إنكلترا الذي يبلغ قطره حـوالي           الباقيـة في بل  

لضخ الماء مـن    ) كم2.4(ميل  1.5قضبان حديدية مسطحة تمتد لمسافة        ) م15(
  .منجم يستخرج منه طين الخزف

وال يزال عدد كور الحدادة التي كانت تدار بالقوة المائية شاخـصة فـي        
هر النماذج فتقع في آنابرغ في ألمانيا أوروبا وقد تم صيانة عدد كبير منها، أما أش

وكورسان في السويد وشيكليبات ديغون في      ) سابقاً(ودوبريف في جيكوسلوفاكيا    
. إنكلترا وتوثق الطواحين الباقية استخدام القوه المائية لتـشغيل مكـائن الطحـن       

علـى الرغم أن المكائن قد اختفت تقريباً، وفي اإلمكان مشاهدة طواحين الحبوب   
ي أجريت صيانتها في عدد من األماكن مثل مطحنة بوركوب شرق جوتالنـد             الت

  . إنكلترا مطحنة برستون شرق لوثيان اسكتلندا–في يوركس 

وكانت طواحين القوارب مشهورة في وقت ما في وسط أوروبـا فكـان             
قارب واحد يحتوي على الدوالب المائي وقارب آخر يـستخدم للخـزن وكـان              
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ي الكبير مثبت بين القاربين ولم يبق أي من هذا النوع فـي             الدوالب المائي السفل  
 إال أن عدداً    1935موقعه األصلي حيث حطم آخر نموذج منها في فيينا في عام            

قليالً منها ال يزال باقيا فـي رومانيا على أنهار أولـت وميـوريس وكـوميس               
التلـف  وتحتاج هذه النماذج إلى الصيانة باستمرار وتجدر المحافظة عليها مـن            

طاحونة قارب جـرت صـيانتها      ) المجر(بفعل الجليد العائم وهناك في هنغاريا       
اكيـف  (بدقة، يرجع تاريخها إلى القرن التاسع عشر وهي موضوعة في متحف            

المفتوح وفي اإلمكان  حبس الماء عند مصب ماء في فترة الموج العالي حيثمـا               
 ثم إطالقه لتشغيل الـدوالب      يكون فرق كبير بين األمواج العالية والواطئة، ومن       

المائي عندما يكون الموج واطئاً، وهنـاك نموذج ألفضل طاحونة باقية من هذا            
  .النوع في نهر دبين في وديرج سفولك إنكلترا

إن تطبيق القوة المائية لتوليد الطاقة الكهربائية في الوقت الحاضـر ذو            
ة وتعد محطة توتاورا رقم     أهمية كبيرة في كل العالم ومن بين المحطات الهيداولي        

والتـي هـي    ) 1908ومكائنها إلى   1891يرجع تاريخ بنايتها إلى     (في كندا   ) 2(
واحدة من أقدم المحطات التي ال تزال تعمل في العالم ومن بين أولـى نمـاذج                
المحطات الكهرومائية التي ال تزال قريبة جداً من شكلها األصلي محطة ولـسن             

لباما بالواليات المتحدة وهي أول تشغيل كهرومائي       دام في كولبرت كاونتي في ا     
  .في نظام وادتنيسي ومحطة اورلو بالقرب من إي لي ثرميس في فرنسا

ï×aŠb×Z@ @

 وكان فـي فتـرة األفـق    initial periodموقع يعود للفترة االبتدائية   
  يقع بالقرب من مطار ليما، في بيـرو ويـشبه هـذا     Earlyhorizonالمبكـر  

 باإلنكليزية الذي كان شائعاً فـي هـذه         uفالي من التصميم الحرف     الموقع االحت 
الفترة وتحيط بساحة غائرة في التل المركزي منصات من ثالث جهـات تـضم              
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فـي الجهة الجنوبية الشرقية حفراً لتقديم الذبائح وشيد التل المركزي في ثالثـة             
عات اليدوية م ومن بين المصنو. ق300و1800أطوار متعاقبة يقدر تاريخها بين      

 chavin  التي عثر عليها في الموقع تماثيل طينية  تـشبه مثيالتهـا الـشافينية    
  .مصبوغة بألوان عديدة وقطع فخارية

ìÏbãaŠb×Z@ @

. تل ذو فترات عديدة يقع بالقرب من نوفازاكورا فـي وسـط بلغاريـا             
م وتقسم أنقاضه التي . ق200م إلى .ق5500ويغطي فترة من الزمن تتراوح بين 

إلى خمس مراحل تغطي العـصر الحجـري        ) مترا12ً) (قدم40(بلغ ارتفاعها   ي
  .الحديث والنحاسي والعصر البرونزي المبكر

Œ‡ãa‹×@‘bb×Z@ @

حضارة شمالي جيهواهو في المكسيك سميت باسم موقع باالسـم نفـسه            
. م1000وتعود الطبقات االستيطانية االولى عند كاساس كراندز إلى مـا قبـل             

 والمساكن المحفورة فـي األرض      Mogolionلفخار الموكوليوني   وتتميز بنوع ا  
) الوسـطى (تأتي الفتـرة    ) فترة فايجو أو الفترة األولى    (وبعد هذه الفترة المسماة     

  . أو طابوق الطينAdobeالتي تتميز بالمنازل المبنية من اللبن 

م، شديدة التـأثر بـسمات   1300التي تعود إلى  ) تاردو(أما الفترة الثالثة    
مريكا الوسطى وترتبط الفترات المبكـرة أكثـر بحـضارات جنـوب غـرب              أ

الواليـات المتحدة ارتباطاً مباشراً وتظهر في هذه المرحلة األخيرة خـصائص           
وسط أمريكا  الوسطى مثل حاالت الرقص والروابي ذات المنصات والمغـازل            

 الحجـرات   وكان خزف الفترة الثالثة متعددة األلوان  كما أن البنايات متعـددة             
  .كانت مبينة بعدة طوابق
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æìî’bØÛaZ@ @

الكاشيون من األقوام الجبلية التي كانـت تقطـن فـي منطقـة جبـال                 
وال يعرف  شيء مؤكـد عـن أصـل الكاشـين            . زاجـروس شرقي بالد بابل   

ولعلهم كانوا من جملة األقوام الهندية األوروبية التي انحدرت         . ومواطنهم األول 
 بين بحر قزوين  وبحر آرال،  واتجهت نحو الشرق           من منطقة السهوب الواسعة   

وحفظت على مراكز الحضارة فيه، كاألقوام الحيثية والحورية، ومـن دراسـة            
النصوص  المسمارية من فترة العهد البابلي القديم يستدل على أن مجموعة مـن              

فقام عدد  . خالل حكم ساللة بابل األولى    . الكاشين كانت قد تغلغلت في بالد بابل      
ن ملوك تلك الساللة بمحاربتها وصد هجماتها على بالد بابل فاتجهـت نحـو              م

مستقالً عن  ) خانا قديماً (الشمال الغربي وأقامت لها كيانا سياسياً  في منطقة عانه           
  .النفوذ البابلي

وعندما هجم الجيش الحثي على بالد بابل وفتحت مدينة بابـل ونهبـت             
ودة إلى بالده بشكل مفاجئ اثر سـماعة  وسلبت، اخطر الملك إلى االنسحاب والع    

بحدوث مؤامرة داخلية في قصره،  فاضطربت األحوال السياسية واالقتـصادية           
في بالد بابل، وعمت الفوضى في أثناء غياب السلطة المركزية، التـي قـضت              
عليها القوات الحثية فاستغلت الفرصة األقوام القاطنة في المنطقة الجبلية، وتلـك            

ها كياناً في منطقة عانة، وهجمت على بالد بابل واسـتلمت زمـام             التي أقامت ل  
الحكم فيها وليس من المستبعد إن كان للكاشيين القاطنين في منطقة عانه عالقـة              

  .مع الحثيين وانهم اتفقوا  مع الحثيين على الهجوم على بالد بابل

د وقد تمكن الكاشيون من إقامة ساللة  حاكمة في بالد بابل، حكمت البال            
م وسيطرة  .ق1595لفترة طويلة جداً جاوزت األربعة قرون من سقوط بابل عام           

الكاشيين عليها إلى تاريخ هجوم الملك العيالمي على بالد بابل وقـضائه علـى              
م وقد سميت هذه الفترة بالعهد الكاشي       . ق 1163أو  1168الساللة في حدود عام     
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ما ساللة بابل الثانية فهي الـساللة       كما سميت الساللة الحاكمة ساللة بابل الثالثة أ       
  ).القطر البحري(المحلية التي حكمت في أقصى الجنوب وعرفت أيضاً بساللة 

ولم يكن الكاشيون ذو حضارة زاهرة تضاهي حضارة العراق القديمـة           
بـل كانوا أقواماً جبلية متنقلة تميزت بقابليتها علـى القتـال فحـسب وعنـدما               

على الحضارة  البابلية الزاهرة الشيء الكثير بـل    سيطرت على بالد بابل أخذت      
أن الكاشيين اعتمدوا على ما كان موجوداً في البالد ولم يضيفوا إليه إال أشـياء               

وقد سادت الحضارة البابلية في العهد الكاشي واسـتمر العمـل بـالنظم             . طفيفة
  .البابليةوالتقاليد والقوانين البابلية وظلت الصبغة العامة للحضارة هي الصبغة 

„íŠbnÛa@ÝjÓ@bîãŠìÐîÛb×Z@ @

م . آالف سـنة ق    5تعود أقدم االكتشافات المهمة لكاليفورنيا  إلى ما قبل            
وتنشأ من مزيج من التقليد الكلوردبليداني القديم  مع نوع من المثاقب التعاقبيـة              

 بـسكاكينة الـصوانية    Derest Traditionوالتقليد الشبيه بالصحراوي الموحد 
منطقة التي نشأت فيها هذه الحضارة البارزة أغلب والية كاليفورنيـا           وتتضمن ال 

الحديثة عدا صحراء بحيرة موجاف والمناطق األخرى المتآخمة للحوض العظيم          
فقد كانت في هذه المنطقة ثالث صيغ أساسية من العيش التي استخدمت حتى في              

  .الفترة التاريخية

يد باستخدام أدوات حجريـة     وأولى هذه الصيغ جمع بذور النباتات والص      
صغيرة في المناطق الصحراوية من كاليفورنيا وفي الوقت الذي اتصلت فيه هذه            

فان اللقى المبكرة جداً    . الحضارة الفرعية مباشرة بالحضارة الصحراوية السابقة     
والنوع الثـاني   . ال تتضمن معدات طحن البذور التي ال بد أنها تطورت فيما بعد           

تصاد قائم على جمع جوز البلوط الذي كان ينمو فـي الوديـان        من الحياة، هو اق   
المركزية في ساكر منتووسان يواكيم وفي مناطق جبلية أخرى، وقد اقترن بهـذا        
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أما الصيغة الثالثة، فهـي الـصيد       . صيد الحيوانات الكبيرة مثل اآليل والغزالن     
محار إلى صـيد      البحري وقد تباينت مصادر الغذاء تبابناً كبيراً وتراوحت بين ال         

اللبائن البحرية وبصورة عامة فان الظروف البيئية المتباينة  تبايناً واسـعاً أدت             
إلى تشعب عظيم في أنواع العيش،  ولم تكن هناك زراعة ما في كاليفورنيا حتى               

  .األزمان المتأخرة

ويمكن تقسيم كاليفورنيا ما قبل التاريخ إلى ثالث فترات الفترة المبكـرة            
م، والفتـرة   250م إلى   .ق200م، والفترة الوسطى من     . ق 2000الى  5000من  

وفي الوقت الذي استخدم فيـه عـصي        . م إلى الوقت الحاضر   250المتأخرة من   
الرمي والرماح  الخفيفة في الفترات المبكرة، فقد جاءت األقواس والسهام لتحـل          

مـصقولة  ومن األشياء البارزة في شكل متميز هي المعدات الحجريـة ال          . محلها
حيث جـاء مـن     . واآلنية والتماثيل، ولم يستخدم أي فخار حتى الفترة المتأخرة        

المنطقة الحضارية الجنوبية الغربية، وتعرف الفترة المبكرة بأفق حجر الطحـن           
عبر ساحل كاليفورنيا الجنوبي  وقد تم العثور على كثير من المينوس والميتـات       

وعلى أية  . يكامور في فينتانا  كاونتي    من مواقع كهذه مثل تل س     ) أحجار الطحن (
حال فإنه لم تتم االستفادة الكاملة إلى ذلك الحين من مصادر الغذاء البحري ففـي    
وادي كرمنتو أعطت مواقع مرحلة  وندملر كميات من خطاف عظم السمك إلى             
جانب أدوات الطحن مشيرة إلى أن صيد السمك كان مهماً أهمية جمع النباتـات              

  . والصيد

 المواقع في الفترة المتوسطة أكثر أنتشاراً واكثر إيحاء بزيادة في عدد            إن
كما أن موقع لتل هاربر في جزيرة سانتانا كاتالينا في المنطقة الساحلية            . السكان

م وقد أنتج تل القمامة هذا كميات من بلح البحـر           . ق 1900الجنوبية قد أرخ ب     
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وبصورة عامة فقـد    . من الدولفين وأصداف إذن البحر إلى جانب اللبائن البحرية        
مثل ايمرفل شل ماوند على ساحل . شهد الفترة المتوسطة استخداماً أعظم للصدف

. سان فرانسيسكو وقد أصبح استخدام المالط في وسط كاليفورنيا شـائعاً أكثـر            
ولعل كثافة السكان   . كمـا أن الحلقات الزخرفية من الصوف أصبحت سمة للدفن        

  Lateperiodاألقصى في الجزء المبكر من الفترة المتأخر        كانت قد بلغت الحد     
وقد كان في هذا الوقت حيث حل القوس والسهم محل عصي الرمـي والـرمح               
الخفيف وقد استخدم الحجر الصابوني لصنع غاليين التـدخين وأوانـي الطـبخ             

  .والتماثيل الشخصية من اللبائن البحرية مثل الحيتان في حضارة كانالينو

ت القبائل التاريخية لكاليفورنيا ذات مجاميع لغوية متباينة السيما         وقد كان 
قبيلة بينوشيان وهوكان، وكانت السمة الموحدة الكبرى لحوالي الثالثين عـشيرة           
عند االتصال األوروبي األول هي أنهم كانوا جيدي التكيـف لألمـاكن البيئيـة              

  .المختلفة في كاليفورنيا

@áîÛë@Læ‡ßb×I1551@ M1623ZH@ @

عظم األثريين الذين حققوا الشهرة الكبيرة في بريطانيـا فـي القـرنين             أ  
السادس عشر والسابع عشر وعلى الرغم من آخرين من معاصريه أمثال سـبيد             

Speed   وستو Staw         قاموا بإسهاماتهم الخاصة القيمة فإن كامدن حقـق شـهرة 
 بريتانـا   واسعة له من خالل ابتكاراته وأفقه العلمي الواسع ويمثل عمله أضـخم           

Britannia               تتويج رغبة حقيقة في ماضي هذه البالد مثلما هي ممثلـة أثاريـا  
  .وليس في األساطير التي ال يمكن إثباتها

) كرايست جـرج  (كان كامدن مولعاً بالماضي منذ صباه، وبعد مغادرته           
في اوكسفورد سافر في طول البالد وعرضها، هذا مسعى دأب عليه فـي أثنـاء    
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ا كان في مدرسة وست منستر وتعلم اللغـة االنكلـو ساكـسونية             العطـل عندم 
بـدأ  . 1577والويلزية لتساعده في دراساته وبتشجيع من أورتيليوس في عـام           
  Britanniaبتنظيم دراساته الطبوغرافية ونشر أول كتاب له بعنـوان بريتانيـا            

اً صغيراً وكان هذا في بادىء واألمر مجلد. 1586الذي كتب بالالتينية ونشر عام 
ذا صورة توضيحية واحدة فقط ليوسع في الطبقات الالحقة خالل حياته في أثناء             

وكان أفق الكتاب منذ البداية رائعاً يـشمل الجـزر          . توسيعه لدراساته ورحالته  
البريطانية جميعاً ابتداء من سايلر الى شتالندز وكـان مهتمـا بالماضـي منـذ               

 وكان له طابع محلي وطوبوغرافي مبني على البرايتونين القدماء إلى النورماندين
دراسة المخطوطات والسجالت واالثريات المنظورة، وكان نجاحه عظيماً إال أن          
الدراسات الالحقة التي قام بها والمهتمة بتاريخ  األحداث حسب األكثـر حداثـة              

  .ذات تأثيراً أقل

ìíìîÛbäîßb×Z@ @

يماال واحدا مـن أهـم      كان كاميناليويو الذي يقع في ضواحي مدينة غوات         
مراكز النشاطات الشعائرية في ميسواميركا  في الفترات الكالسيكية ومـا قبـل             
الكالسيكية  وقد أظهرت التنقيبات العديدة التي قام بها معبد كارتيجي في واشنطن 

أن الموقع كان يسكنه . في المرحلة األولى وأخرى أجرتها جامعة بنسلفانيا مؤخراً
إنشاء ضريح متقن البنيان في الفترة ما قبل الكالسيكية المتأخرة شعب مايا وقد تم 

ضمن كثير من المنصات المبنية من الطين حيث وجدت بقايا عظيمة ألحد الكهنة       
أو كبار رجال الدين، وتم الكشف أيضاً عن المئات من السلع الجنائزية مع عـدد      

اثيل خالل الفترة مـا     من الخدم من األطفال البالغين الذين تم ذبحهم وضمت التم         
قبل التاريخ أحجارا على هيئة فطر لعلها تمثل عبـادة الفطـر القائمـة علـى                

  .ممارسات هلوسية إضافة إلى مسالت دينية على نصب تشبه الصخور الكبيرة
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ومن ناحية أخرى ظهرت خالل الفترة الكالسيكية تغيـرات حـضارية           
 تـأثيرات بـارزة لحـضارة       ملحوظة في هذه المنطقة المرتفعة وغالباً ما تظهر       

تيوتيهواكان في وسط المكسيك وسرعان ما يسود اسلوب فخـار تيوتيهواكـان            
 -Talud -والتصاميم المعمارية المميزة لبناء المعابد الهرميـة تولـود تـابلرو   

Tablero              في الموقع مما يوحي بغزو حقيقي أو احـتالل اجتمـاعي وسياسـي 
 مـوارد الحجـر البركـاني  األسـود          للمنطقة وربما يعزى هذا إلى قربها من      

  .والمعروف بالحجر األوبسيدي أو قربها من مراكز مايا في األراضي المنخفضة

òibnØÛaZ@ @

تعد الكتابة المسمارية أقدم كتابة معروفة في الشرق األدنى القديم، وكما             
وكانـت الحـروف تكتـب    .  يدل اسمها فإنها تتألف من أشكال تشبه المـسامير   

إسفين على ألواح طينية تجفف تحت الشمس أو تفخر  بعـد ذلـك   بواسطة مرقم   
لضمان بقائها وطورت هذه الكتابة في جنوب بالد وادي الرافـدين مـن قبـل               

م وقد نشأت أوالً على شكل الكتابة الصورية     .السومرين في نهاية األلف الرابع ق     
تب من  التي سرعان ما تطورت بفضل المواد المستخدمة إلى المسمارية التي تك          

اليسار إلى اليمين في حين كانت في طريقها إلى أن تـصبح خطيـة وصـوتية                
واستخدام الخط المسماري في كل مكان من العالم القديم وال سيما فـي             . باطراد

  .للهجة اآلشورية والبابلية واآلكدية

ف جروتفند وآخرون نسخ نقوش كتابية في برسـيبولس         .واستخدام جي   
 نيبور في المحاوالت األولـى لفـك رمـوز الخـط            كان قد استنسخها كارستن   

المسماري بيد أن قيام رولنسن باستنتاج نص كتابي هائل عليه ثالث لغات فـي              
بهستون هو الذي قاد إلى فك طالسم الخط المسماري والخط البابلي والفارسي في 
منتصف القرن التاسع عشر ومنذ ذلك الحين تم استنساخ وترجمـة اآلالف مـن              
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لكتابية الصخرية واأللواح الطينية وزودتنا هذه بمعرفة متزايدة عـن          النصوص ا 
النشاطات اليومية واألدبية والسياسية والتجارية والحياة الدينية للذين كتبوها، وفي      

وكـان النـشاط    . م.فترات محددة مثل بداية النصف الثاني من األلف الثـاني ق          
ي مستخدماً في كـل أرجـاء       الرسائلي شائعاً لدرجة كبيرة وكان الخط المسمار      

الشرق األدنـى وكانت الرسائل والعقود توضع في مغلفات من الطـين عليهـا             
  .كتابة موجزة بالمحتويات وغالباً ما كان يتم ختمها من قبل شاهد

وقد وجدت أشكال كتابية أخرى في الوقت نفـسه إلـى جانـب الخـط               
مر الخط المـسماري كمـا     المسماري  فقد يبلغ عمر الكتابة الشبيهة بالعيالمية ع        

يستدل على ذلك من خالل استخدام  المواد الكتابية نفسها كما طور وادي انـدس           
خطاً مبكراً أيضاً، وتم تطوير كتابـة شـبيهة بالهيروغلوفيـة فـي  بيبلـوس                

BYBLOS       م وشرع الحثيـون فـي      . على األرجح من أواخر األلف الثالث ق
 تعرف بالهيروغلوفية الحثية وتختلـف      م  باستخدام كتابة   .مستهل األلف الثاني ق   

عن النقوش الهيروغلوفية التي أتت بعدها في لويان التي عثر عليها في المدن في 
الفترة الحثية شمال شرق األناضول وشمال تركيا والتي أصبحت مقروءة بعض           

 KARATEPEالشيء وذلك بعد اكتشاف نص كتابي ثنائي اللغة في قرة تبـة             
  .ة في منطقة بحر إيجة وشرق البحر المتوسطواستخدمت خطوط عديد

وللكنعانيين فضل كبير على العالم وهو اكتشافهم األبجدية، أي الحروف           
الهجائية التي اقترنت باسمهم، وأن هذه األبجدية كانت مصدر األبجديات المعتمدة           
في كتابة لغات العالم، فقد كانت الكتابة قبل طورها الهجائي صورية أو مقطعية             

العراقيـة  (أو الكتابـة المـسمارية      ) المصرية القديمـة  (لكتابة الهيروغلوفية   كا
أما الكتابة الهجائية فقد نشأت بين األقوام العربية في سوريا ولم تظهر            ) القديمـة

مرة واحدة وال اقتصر نشوؤها على مجموعة أقوام، وإنمـا ظهـرت بـصورة              
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المنفردة والتي تشكل عالمات تدريجية وبين األقوام العربية فقط إن هذه الحروف         
  .يمكن اعتبارها أصل الحروف الهجائية في الوقت الحاضر

ومن تلك الكتابات النقوش التي وجدت على أحجار سرابيط الخادم فـي            
م وقد  . ق 1500-1600شبه جزيرة سيناء والتي تعود إلى المدة المحصورة بين          

صاً وهـذه الكتابـات     احتوت تلك النقوش على عالمات يمثل كل منها صوتاً خا         
. مـن آثار العمال العرب من الكنعانيين الذين كانوا يشتغلون في مناجم سـيناء            

ومن هذه الكتابات الكنعانية التي وجدت في تل الدوير ونابلس وترجع إلى نفـس              
الدور المكتشف في شبه جزيرة سيناء ومن االكتشافات األثرية المهمة هي تلـك             

والتي كتبت على ألواح مـن الطـين        ) س شمرة   رأ(التي وجدت في أوغاريت       
 عالمـة كتبـت بنـوع مـن العالمـات      29وهي تمثل كتابة هجائية تتألف من    

المسمارية بسبب استخدام نوع القلم الذي استخدم في طبع الحروف المـسمارية            
 قبل الميالد، كذلك النقـوش      1400على الطين ويعود تاريخ هذه الكتابة إلى سنة         

اكتشفت في منطقة جبيل ويرجع عهدها إلى نهاية القـرن الحـادي            الكتابية التي   
 حرفا هجائياً اشتقت  منها الكتابـة        22عشر قبل الميـالد تتألف هذه الكتابة من        

  .الهجائية األخرى كاالرامية والعربية الجنوبية

ولم تتطور في العالم الجديد إال أشكال  محددة جداً من الكتابة وقد بقيت              
بة أمريكا الوسطى القديمة فـي عـدد قليـل مـن المخطوطـات              نماذج من كتا  

والنصوص المنحوتة على النصب وبصورة عامة فإن الكتابة تقع فـي صـنفين             
 وشـعوب األراضـي     MAYAرئيسين الكتابة الصورية الرمزية لحضارة مايا       

 والكتابـة التـصويرية     OLMECSالمنخفضة األخرى التي تأثرت باألولمكين      
يين وكانت األحرف أو الصور المستخدمة في حـضارة مايـا           الحقيقية للمكسيك 

والشعوب المرتبطة بها تكتب عادة على الخراطيش وكانت هذه إما علـى هيئـة    
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رؤوس آلهة أو تصاميم تقليدية جداً لها عالقة طفيفة مع األشياء التي تـصورها              
 فإن الصورالرمزية التي أمكن فك طالسمها كانت تلك التـي         . والى وقت متأخر  

لها عالقة مع التقويم إال أنه تم اكتشاف عدد من الصور الرمزية التي تمثل أسماء 
أماكن إضافة إلى بعض الصور التي تمثل أسماء أماكن التي تحمل معلومات عن             

ومن المرجح أن تزداد المعلومات عن مايا، عنـدما يمكـن           . التاريخ والسالالت 
رمزية وتمثل معظم صـور     الحصول على معلومات إضافية عن هذه الصور ال       

  .مايا الرمزية أسماء، إال أنه هناك إشارات إلى بداية كتابة مقطعية

أما المخطوطات التصويرية الحقيقية لوسط المكسيك فإنها أقـل تعقيـداً           
حيث أنها تتألف من رسوم واقعية ألشياء مادية يلعب فيها اللـون فـي بعـض                

عي في رموز أسماء األماكن وتستخدم وتظهر بداية نظام مقط. األحيان دوراً مهماً
في هذه األسماء  صورتان أو أكثر لألشياء التي إذا دمجت سوية أعطت صوتـاً              
مقارباً السم المكان المراد اإلشارة إليه فمثالً يتألف رمز مدينـة تكباتيـك مـن               

إن الكلمة التي تـدل     . حزمـة من السكاكين الصوانية على قمة رسم يمثل تآلما        
ن هي تكباتيك والتل هي نبتك، فعندما توضع الكلمتان سـوية، مـع             على الصوا 

ومن الصعوبة نقل األفكار المجردة بواسطة      . بعض التبسيط تنتجان كلمة تكبانبك    
إال إن هناك عدداً من النماذج في المخطوطات حيث يـستدل           . الكتابة التصويرية 

بـد محتـرق إلـى    على السفر أو رحلة ما بواسطة آثار األقدام وعلى الغزو بمع  
جانب صورة تشير إلى اسم ما، أو بسهم يخترق االسم وعلى الوالدة بربط الحبل              

  .السري برسم الشخص المعني

@òî©a@òibnØÛaAZ@ @

   شكل من أشكال الكتابة الصورية تم تطويره في جزيرة كريـت فـي             
ولم تفك حتى اآلن رموز الكتابة الخطية       ) م.ق1500 -1900(م  .األلف الثاني ق  
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A  التي تختلف بعض الشيء عن الكتابة الخطية B  إال أنها تسبقها في الـزمن 
وتمثل الوثائق المسجلة بهذا الخط تقارير على األلواح الطينية والنـذور الدينيـة             

  .والنقوش الجدارية 

@òî©a@òibnØÛaBZ@ @

�   في كريت إال     Knossosكتابة صورية وجدت ألول مرة في كنوسوس        �
نها كانت أكثر شيوعاً في اليونان وأنها كانت في أغلـب الظـن             أنه يعتقد اليوم أ   

وبرهن ميخائيل  . م.الماسينيين في اليونان منذ القرن الثالث عشر ق       ) ولغة(كتابة  
فنترز الذي فك رموزها أنها كانت شكال من أشكال اللغة اليونانية التـي تكتـب               

اً فـي كريـت     بالمقاطع حسب شكل من أشكال الكتابة الخطية الذي كان شـائع          
 بالدرجة األساس ألواح طينية تعالج تجهيـز   Bوالوثائق المسجلة بالكتابة الخطية     

القصور الميسينية بالمؤن والمواد الغذائية إال أن مجموعة من األلواح من بايلوس  
  .تتحدث عن استعدادات دفاعية ضد مهاجم غير محدد

òînîÏa‹×Z@ @

يحل محل مصطلح برويـل  كي 1938االسم الذي اقترحه كارود في عام   
.  للعصر الحجري القديم األعلى    Aurignacianللمرحلة االوركنيسنية المتأخرة    

التي كانت فيها مثاقب كرافيت سمة مميزة لهذه الفترة ويستخدم العلماء الفرنسيون 
األن مصطلح بريكوردي األخير للداللة على مجموعة الحضارات التي نـشأت           

م وقد سميت  بعض حضارات وسـط وشـرق     . سنة ق  25.000و  20.000بين  
أوروبا من الفترة نفسها وما بعدها بالكرافيتية الشرقية بيد أنها غالباً ما تعد اآلن              

  .مجاميع حضارية منفصلة
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Ùã‹ØÛaZ@ @

 كيلـومتر شـمالي   2قرية تقع على الضفة الشرقية للنيل على بعد حوالي        
مة التي كانت يومـاً مـا       مدينة األقصر، وهي تحتوي على أطالل المعابد العظي       

جزءاً من مدينة طيبة عاصمة مصر القديمة في عصر اإلمبراطورية ويرجح أن            
أصل كلمة كرنك محرف من الكلمة العربية خورنق، التي أطلقها العـرب عنـد              

  .دخولهم مصر على مجموعة المعابد الموجودة بهذه المنطقة 

 من الملوك المتعـاقبين  رع الكبير بالكرنك عدد–وقد قام ببناء معبد آمون    
ويرجع البيلون األول الـضخم إلـى       .  ومعظم أطالله من عصر الدولة الحديثة     

كما ترجع بعض البوابات األخرى إلى عصر البطالمـة        .  األثيوبية 25األسـرة    
مثل بوابة معبد خونسو ومبنى سيني األول، الجزء األكبر مـن بهـو األعمـدة                

نه بالنقوش والبهو مزدان بأعمدة ضخمة وغني       الكبيرة وقام رمسيس الثاني بتزي    
بالنقوش الغائرة واأللوان الزاهية وقد أقام تحتمس األول وتحتمس الثاني اربـع            
مسالت تقع حالياً شرقي البهو السالف الذكر بين البيلون الثالث والبيلون الرابع،             

مسلتين ولم يبق منها اآلن إال مسلة واحدة لتحتمس األول كما أقامت حانشبسوت             
بين الصرصين الرابع والخامس ال تزال إحداهما قائمة حتى اليوم فـي مكانهـا              

كما توجد بقايا كثيرة من المسلة الثانية وبنـى         . وهي أعلى مسلة في مصر كلها     
  .رمسيس الثاني طريق الكباش الممتد من النهر حتى البوابة الثانية

 الـشمال إلـى     ويصل بين معبد الكرنك ومعبد األقصر طريق ممتد مـن           
الجنوب مزدان على جانبيه بصفين من تماثيل أبي الهول التـي تمثـل الملـك               
بـرأس إنسان وجسم أسد ويحوي الصور الذي يحيط بحرم الكرنك عـدداً مـن              

 رع -أهمها اإلله موت زوجـة آمـون      . المعابد الصغيرة كرست إلى آلهة عديدة     
واإلله مونتو معبـود  . د منف رب الكرنك واإلله خونسو ابنهما، واإلله يتاح معبو       

  .أرمنت وإله الحرب
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مصطلح يطلق على األكواخ ذات الطابع المميز التـي كانـت تـسكنها               
  وكانـت لهـذه   Migration Deriodالشعوب الجرمانية في فتـرة الهجـرة   

األكـواخ أرضيات محفورة في األرض غالباً ما كانت شبه مستطيلة فيها بنـاء             
اثنان أو أربعة أو ستة من األعمـدة وتوجـد فـي دول األراضـي            فوقي تسنده   

ولعل . المنخفضة بريطانيا وفرنسا عادة بجانب أبنية مستطيلة ذات تركيب تقليدي         
  .الكثير منها استخدم محالت للعمل
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نوع من اإلنسان المتحجر وجد في العصر الحجري  القديم األعلى فـي                
 فان البقايا ال تكاد تختلـف       Neandrthalmanدتال  وبعكس إنسان نياتر  . أوروبا

عن اإلنسان الحديث واالسم مشتق من كرومانون على حافة قرية ليزايزية فـي             
  .1868منطقة دوردوغت بفرنسا حيث عثر على أول بقايا كهذه في 
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جزيرة من جزر البحر المتوسط  تقع جنوب اليونـان حيـث كـان أول                 
وإذ ) م.ق2000 -2600حـوالي   (برونزي اإلغريقي   ازدهار لحضارة العصر ال   

 Tholosتأثرت باألفكار الشرقية تأثيراً  قوياً بقبورها المستديرة المسماة ثولوس 

 – 2000" العـصر المينـوي المتوسـط     "وتلت هذه الفترة فترة القصور األولى       
والتي ازداد خاللها عدد    ) م.ق1400 -1700(م وفترة القصور الثانية     .ق1700

  .ن الجزيرة زيادة عظيمة وتم بناء القصورسكا

م ولعـل ذلـك بـسبب       .ق1400وقد دمرت حضارة القصور في حوالي         
لكنه على الرغم من   Thera هـزة أرضية أو موجة مد بفعل ثوران بركان ثيرا

انتقـال األهمية إلى مايسيناي على شبه جزيرة اليونان اإلغريقي فـان كريـت             
جارية من الشرق ظلت مركزاً تجارياً مهمـاً لكـن   بسبب موقعها على الطرق الت  
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وأصبحت سيئة السمعة   .  الجزيـرة كانت خارج التيار الرئيس للتاريخ اإلغريقي      
  .م لتكون إقليماً رومانياً. ق67-68كقاعدة للقراصنة ثم احتلها الرومان في  
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ذا االسم   يعد بعض مؤرخي ما قبل التاريخ هذا التقليد الذي أطلق عليه ه             
 تقليداً متميزاً معاصراً لتقليـد الفـأس اليـدوي االشـيلي            1962وارن في عام    

Acheulian      والتسمية مـشتقة مـن   .  بيد أنه يضم مجموعة مختلفة من األدوات
لكن التقليد الكالكتوني معروف بصورة جيدة أيـضاً      . كالكتون اسكس في إنكلترا   

يضاً ويبلغ عمر كال الموضـعين      من الطبقات السفلى في سوانزكومب بإنكلترا أ      
وقد تم العثور أخيراً على بقايـا بـشرية فـي التقليـد             . حوالي ربع مليون سنة   

  .الكالكتوني في بلزنكزلبل في وسط المانيا
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يرجع علماء اآلثار  وطن الكالدانيين األصلي إلى شواطئ الخليج العربي              
 الثامن عشر قبل الميالد أو ربما       حيث أسست هناك منذ القرن    . في جنوب العراق  

قبل ذلك ساللة األمراء التي عرفت عند المؤرخين بساللة القطـر البحـري أو              
التي كانت بالدرجة األولى من بقايا السومريين وقد تمكـن          ) ساللة بابل الثانية    (

ملوك هذه الساللة من بسط سيطرتهم ونفوذهم على سواحل الخليج العربي وأكثر            
رية واآلكدية في جنوب العراق بعد أن كاد الجنس السومري يتالشى           المدن السوم 
وقـد  . والكلدانيون هم من القبائل العربية القديمـة      ). اآلكدي والبابلي (في الجنس   

ويعدهم المؤرخون فرعاً من اآلراميين نزحــوا       ) كلدي(اشتق اسمهم من قبيلة     
خليفة ) شمسوايلونا(من سورية إلى جنوب العراق وقد ظهروا ألول مرة في عهد     

م . ق 1742الذي بدأ حكمه سنة     ) ايلوماإيلو(وكان أول ملوكهم يدعى     . حمورابي
وقد مارست ساللتهم سلطة غير ثابتة على إقليم سومر  وأكد حوالي قرن ونصف 



  526

م كما  . ق 1595 – 1894(ثم صارت تتحدى سلطة الدولة البابلية القديمة        . القرن
  .ة ألف عام ثلث ذلك العصرظلت تتحدى ملوك بابل وآشور مد

وقد انضم الى القبائل الكلدانية حشود من األراميين نزحت من سورية  في   
وتأسست مـنهم   ) م.ق911 و   1077فترة ضعف الدولة اآلشورية ما بين سنتي        

وصـاروا  ) بيت ياكيني (دولة في جنوبي العراق في منطقة الخليج عرفت باسم          
فقد جرد أحد   . اء على الحكم اآلشوري فيها    يتحينون الفرص الحتالل بابل والقض    

حملة على بابل وفتحها وحكم فيها أكثـر مـن          ) مردوخ بالدان (ملوكهم المدعو   
وكان ذلك في بداية حكم سرجون      . م. ق 711 و سنة    721عشر سنوات بين سنة     

الثاني إال أن سرجون حاربه واستولى على بابل فهرب مردوخ بالجــان إلـى       
  .أقصى الجنوب

جهز سنحاريب خلف سرجون حملة قوية اكتسحت مدن الجنوب حتى          وقد    
م . ق 689أقصى بالد البحر والخليج وضرب بابل ودك حصونها وكان ذلك سنة            

ثم قام آشوربانيبال بحملة تأديبية على بابل وبالد القطر البحري وأخضع األمراء            
عاصـمتها  المتمردين واتجه نحو عيالم التي كانت تحرضهم على التمرد، فاحتل     

م انتهز سـكان القطـر      .ق626وبعد وفاة آشور بانيبال سنة      . وخربها) السوس(
علـى  ) نيوبوالسـر (البحري ضعف المملكة اآلشورية فاستولى الزعيم الكلداني        

ويطلق الباحثون عادة على فترة حكم الساللة . م.ق625مقاليد الحكم في بابل سنة 
بلي الحديث وعلـى الـساللة نفـسها        الكلدانية في بالد بابل مصطلح العصر البا      

) نيوبوالسر(وقد ورثت الدولة البابلية الحديثة التي أسسها        . بالدولة البابلية الحديثة  
  .معظم البلدان واألقاليم التي كانت تابعة لبالد آشور سابقاً

وقد لعبت الدولة البابلية الحديثة دوراً هاماً في تاريخ الشرق األدنى فـي               
فقد استولت على جميع الدويالت في سـورية وفـي          . ل الميالد القرن السادس قب  

. وابنـه ) نيوبوالسر(فلسطين وبلغت أوج ازدهارها في عهد بنوخذ نصر خليفة          
وكان نبوخذ نصر هذا أعظم الملوك الكلدانيين قاطبة، وقـد دام حكمـه ثـالث               



  527

وقد استطاع القضاء على مملكة يهوذا وسبي       ) م.ق562 -605(وأربعيـن سنة   
 على يهـوذا فاسـتولى      597فقد وجه حملته األولى سنة      . يهود إلـى بالد بابل   ال

وهـذا هـو    ) يهوياكين(على أورشليم وسبى اليهود إلى بالد بابل ومعهم الملك          
إذ جاء بنوخذ نصر هذه المرة . م. ق586ثم تبعه السبي الثاني سنة . السبي األول

وقد خمن عـدد األسـرى      بنفسه على رأس حملة قوية واحتل أورشليم وضربها         
  . شخص50.000الذين سيقوا إلى بابل ليلتحقوا باليهود من السبي األول بحوالي 

م خلفه على عرش بابل ملوك ضعفاء        .ق562وبعد وفاة نبوخذ نصر سنة        
حتى وقعت بابل لقمة سائغة بيد كورش األخميني فسمح كورش لمن يشاء مـن              

فلسطين وكان سقوط بابل على يد كـورش      اليهود بعد احتالله لبالبل بالعودة إلى       
م ودخل العراق تحت الحكم الفارسي األجنبي حتـى         . ق 539األخميني في عام    

  .كان التحرير عند الفتح العربي اإلسالمي في القرن السابع الميالدي

 أخذ الكلدانيون بالحضارة البابلية القديمة وأضـافوا        –حضارة الكلدانيين     
وعنـوا بالـدين واآلداب     . تحسنت الفنون والـصناعات   إليها كثيراً من عندهم ف    

وقطعوا أشواطاً واسعة في علم الفلك وظهر بين الكلدانيين حكماء          . عنايـة كبيرة 
. متبحرون في مختلف فنون المعارف كـالمهن التعليميـة والعلـوم الرياضـية            

والكلدانيون هم أول مـن     . والذيـن توصلوا لمعرفة حساب الخسوف والكسوف     
 ساعة والساعة إلى    24لواحد الصحيح  إلى ستين جزءاً وقسموا اليوم إلى          جزأ ا 

وقـد اشـتهر مـن الفلكيـين الكلـدانيين          . ستين دقيقة والدقيقة إلى ستين ثانية     
اللذين كان لهما الفضل في وضع أول التقاويم الفلكية في          ) كيونيو(و  ) نبوريمانو(

 في فن التطريز حتى لقد  كانوا        ومما يذكر من حضارة الكلدانيين براعتهم     . العالم
وقد فـاقوا   . يصورون على النسيج الصور التي رسموها على جدران قصورهم        

أسالفهم في فخامة األبنية وأصبحت بابل في عهد بنوخذ نصر أعظم مدينة فـي              
  .العالم القديم



  528

ìíŠbä×Z@ @

موقع على الساحل األوسط لبيسيرو قريب جدا من أنكـون فـي الجـزء                
وقد أضفى هذا الموقع اسمه علـى تركيبـة مـن المـصنوعات             . الدالداخلي للب 

م ولهذه المرحلـة    .ق4200و5500والشواهد االقتصادية التي ترقى الى ما بين        
اآلثارية مثاقب أحادية الوجه على شكل أوراق األشجار جيد الصنع والكاشـفات            

بدو أن أسـلوب    واألنسجة المعزولة لها عالقة بالنباتات البرية والبقايا البحرية وي        
المعيشة كان ناجحاً جداً إذ تبدو بعض المواقع أنها قد شغلت فـي أثنـاء الـسنة               
بينمـا كان البعض اآلخر بمثابة أكواخ بيضوية الشكل وهذا مثال لحياة القريـة             

  .المستقرة قبل الزراعة
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 قـديم      الكنعانيون عرب استقروا في السواحل من بالد الشام ونراهم منذ زمن          
في الساحل الجنوبي منه يتقدمون نحو الشمال منذ أواخر األلـف الثالـث قبـل               

إن الكنعانيين واألموريين قبيلة واحدة استقرت في بالد الشام جنباً إلـى            . الميالد
جنب إال أن االختالف الموجود يرجع بالدرجة األولى في استيطان كل منهما في             

ر بالحضارات التي سبقتهم في المنطقـة       قسم خاص من بالد الشام حيث تم التأث       
حـضارة بـالد وادي     (العربية فاألموريون تأثروا بالحضارة العراقية القديمـة        

حضارة ( أما الكنعانيون فتأثروا وأثروا في الحضارة المصرية القديمة         ) الرافدين
وهذا ما يظهر من خالل دراسة التاريخ بحيث نرى أن منطقـة       ) بالد وادي النيل  

 لعبت الدور الكبير في نقل التجارة واألفكار إلى بالد وادي النيـل منـذ               جبيل قد 
  .العهود القديمة

) كنـع (إن اسم الكنعانيين مأخوذ من الكلمة العربية القديمة ذات الجـذر              
وكان اسم بـالد    . والتي تعني األرض الواطئة باإلشارة إلى موطنهم أي الساحل        

القسم الغربي مـن فلـسطين ولكنـه        كنعان يطلق في أول األمر على الساحل و       
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وهـذا يـدحض    (استعمل بعد ذلك ليشمل قسماً كبيراً من سوريا وكل فلـسطين            
وهناك إشارات عدة فـي مواضـع       ). افتراءات الصهاينة في الحق في فلسطين     

كثيـرة من بالد الشام تشير إلى قدم استيطان الكنعانيين في هـذا الجـزء مـن                
التـي  ) فوفكس(أما كلمة . ر إلى أصلها الكنعانيالوطن العربي فأسماء المدن تشي    

تعني فينيقي باإلغريقية فمعناها الصبغ األرجـواني الـذي اشـتهر الكنعـانيون        
بتحضيره من األصداف البحرية، ومن هنا أطلق اإلغريق هذه الكلمة على مـن             

وهكذا أصبحت كلمة الفينيقيين ترداف كلمة الكنعانيين       . تاجر معهم من الكنعانيين   
  .ي نهاية القرن الثالث عشر قبل الميالدف

سكن الكنعانيون في بالد الشام في قرى ومدن زراعية تطورت الى مدن              
كبيرة عامرة تحفها أسوار عالية شيدت فوقها األبـراج المنيعـة حمايـة مـن               
غـزوات العدو ومن خالل دراسة التاريخ في المنطقة العربية وخصوصاً عندما           

لثالثة المصرية واآلشورية والحثية في أواخـر القـرن         ظهرت اإلمبراطوريات ا  
وأن هـذا  . الثالث عشر قبل الميالد تمتعت المدن الكنعانية بشيء من االسـتقالل       

االستقالل لم يدم طويالً حيث خضعت الـدويالت الكنعانيـة للـسيطرة البابليـة           
  . والمصرية والحثية

المدن العربية الكنعانيـة    لقد كشفت التنقيبات األثرية الحديثة عن آثار تلك           
وتعرف خرائب المدينة القديمة اآلن باسم تل العجـول         ) غزة أي القوة  (في غزة   
. مدينـة القمـر   ) يريحو(وأريحا التي يعني اسمها الكنعاني      ) عسقلون(وعسقالن  

وقد ورد اسم بيروتا فـي رسـائل تـل          . التي تعني الرمال الحارة   ) عكو(وعكا  
إن (في جمع بئر وكذلك مدينة أورشـليم  ) بئر(كنعانية العمارنة والتي تعني في ال 

 وشــالم   –هو اسم كنعاني ماخوذ من برور شالم أو برور شليم           ) اسم أورشليم   
  .او شلم هو اسم إله كنعاني بمعنى السالم

لقد استطاع الكنعانيون أن يبنوا حضارة راقية نتيجة الهمة العالية والنشاط             
حيث لعب الكنعانيون الدور الكبيـر      . التي كونوها في المدن والمحطات التجارية     
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في اقتصاديات الشرق القديم سواء عن طريق الصناعة أو التجارة إلـى جانـب              
اهتمامهم بالزراعة والبستنة والصيد والرعي حيث استطاعوا  الحصول بواسطة          
الزراعة المنظمة على أكثر المواد الغذائية التي شملت القمح والشعير والعـدس            

باقالء والكروم  والزيتون هذا إلى جانب تربية المواشي كالبقر والغنم والماعز      وال
  .واستخدمت المحاريث للزراعة وطحنوا الحبوب الغذائية بالرحى الحجرية

أما الصناعة فكانت نشطة جداً ولم يتوصل أي قوم في العالم فـي ذلـك                 
عانيون الى شـواطئ    الوقت إلى ما وصلت إليه الصناعة الكنعانية فقد توجه الكن         

نائية جداً بحثاً عن المواد الخام لتصنيعها فبلغوا إفريقيا سعياً وراء طلب أصداف             
التي يستخرج منها صبغ األرجوان مما أتـاح للكنعـانيين االنفـراد            ) الوركس(

أما صناعة الخزف فلم تضاهيها صناعة على       . بصناعة األقمشة الصوفية الملونة   
 من التطورات الصناعية التي حـدثت فـي األقطـار           اإلطالق وذلك الستفادتهم  

المجاورة، فاألواني الفخارية صنعت بواسطة الدوالب الذي تعلموا استعماله مـن     
العراق، أما أشكال هذه األواني فقد كانت تجمع بين األشكال المصرية والكرينية            

مـا  أ. والقبرصية والعراقية هذا إلى جانب صناعة األواني المزججة والرخاميـة    
صناعة المعادن فقد أظهروا فيها مهارة فائقة من حيث متانة الصنع ودقة عمـل              

وكذلك مهـارتهم فـي     . اآلالت واألدوات النحاسية والبرونزية والذهبية والفضية     
صناعة المواد الحجرية الجيدة والثمينة كاألختام والخواتم والخـرز والـصناعة           

لزينة واألزرار هذا إلـى جنـب       العاجية اشتهرت في زمنهم وعملت منها مواد ا       
  .صناعة الزجاج وما يترتب عليها

إن هذه الصناعة الكثيفة ومهارتهم فيها تحتاج إلى أسواق عالمية لتصريفها   
فلذلك وجه الكنعانيون نظرهم إلى البحر مستفيدين من األخشاب  في جبل لبنـان          

 الـسواحل   لصناعة السفن التي كانت في بادىء أمرها تستعمل لصيد السمك في          
وبيعها للمدن القريبة، لذلك استفادوا من خبراتهم هذه في المالحة ووسعوا سفنهم            
وتوغلوا بعيداً في البحر ونقلوا تجارتهم إلى بالد نائية لذلك نراهم قد برزوا فـي       
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. التجارة وفي األصول القانونية للتجارة الى جانب عملهم في نقل البضائع لغيرهم
لمالحة حيث عرف الكنعانيون المالحة الليليـة واسـتعانوا         فقد برزوا في تقنية ا    

بالنجوم وخاصة النجم القطبي وتجولوا بواسطة هذه المعرفـة فـي كثيـر مـن       
السواحل وكانت سفنهم تتألف من طابقين يبرز منها في األمام عمـود حديـدي              

يون هذا وقد قدم الكنعان. مدبب لمهاجمة السفن األخرى في حالة اللجوء إلى القتال    
  .مساعدات لحلفائهم وخصوصاُ الملوك اآلشوريين عندما فتحوا بالد وادي النيل

وكنتيجة لهذا االختصاص التجاري الصناعي البحري جعلهم يوسعون من حجـم           
السفن لكي تستطيع التوغل إلى مسافات ابعد في أعماق البحار ألنهـم احتكـروا         

التجارية البحرية الموصـلة    تجارة البحر المتوسط كذلك احتكارهم ألكثر الطرق        
كذلك فإن الكنعانيين هم أول من اكتشف مجاهل المحـيط     . بين العالم القديم آنذاك   

األطلسي في العالم، وقد قدموا خدمة للعالم بفضل انتشارهم وبفضل أسواقهم في            
شرق إسبانيا والى قادس بعد مضيق جبل طارق، وفي تموين الشرق بالمعـادن             

ا أنهم عرفوا العالم بحضارة الشرق ونشروا الحضارة إلى         وال سيما القصدير كم   
  .عالم ناء مظلم لم تكن قد وصلت إليه شمس الحضارة والثقافة

ونتيجة لهذا النشاط التجاري والبحري فقد أسسوا مستوطنات تجارية مـا             
بين القرن الحادي عشر والثامن قبل الميالد وذلك تـسهيالً لألعمـال التجاريـة              

من أشهر تلك المستوطنات قبرص وسردينا والعتيقة فـي تـونس           والصناعية و 
وقادس في إسبانيا في بداية القرن العاشر وقرطاجة في القرن التاسع قبل الميالد             
وصقلية، وقد أقاموا هذه المستوطنات في بداية األمر على هيئة مراكز تجاريـة            

 خدماتها إلـى    أو صناعية، ومن ثم توسيعها حتى تأخذ شكل مدينة تجارية تؤدي          
العالم  ومن أشهر المدن الكنعانية التي لعبت الدور الكبير سـواء فـي األمـور                
التجارية أو السياسية هي قرطاجة بحيث أصبحت قوة دولية عظيمة كان لها دور             
مهم في التاريخ السياسي القديم وال سيما عالقتها مع اإلمبراطوريـة الرومانيـة              

قرطاجة وروما فـي منطقـة البحـر المتوسـط          وقد أدى الصراع بين القوتين      
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سـنة  100واصطدام مصالحهما التجارية إلى قيام حرب طويلة دامت أكثر مـن           
وعرفت في تاريخ الرومان بـالحرب البونيـة وبـسقوط          ) م. ق 146 – 264(

  .م تم لروما استعمار البحر المتوسط. ق146قرطاجة في سنة 

بيـر علـى العـالم وهـو        ومما هو جدير بالذكر أن للكنعانيين فـضل ك          
اكتشافهـم األبجدية أي الحروف الهجائية التي اقترنت باسمهم وأن هذه األبجدية           

  . كانت مصدر األبجديات المعتمدة في كتابة لغات العالم

‘ììä×Z@ @

كنوسوس في كريت موقع له أهمية في تاريخ علم اآلثـار ألنـه أظهـر                 
 فيما ندر عن أي آثار لهـذه        ولم يكشف إال  . خالصة الحضارة األوروبية األولى   

 عندما بدأ آرثر إيفانز بالتنقيب في هذا المكان وقد أطلق 1900الحضارة قبل عام 
على هذه الحضارة اسم المينوية ألن مينوس بناء على ما ذكره مؤرخو اإلغريق             

  .كان أحد حكام كنوسوس األوائل

 2500وقد عمرت كنوسوس في العصر الحجري الحديث ومنذ حـوالي             
م كان أهم ما يميز الفترة المعروفة باسم الحضارة المينوية األولـى الفخـار              .ق

المنقوش نقشاً غائراً أو الملون مما يدل على شدة تأثره بفـن آسـيا الـصغرى                
م شهدت تقدماً في فنون البناء والنحت       .ق2000والخمسمائة سنة التالية حتى عام      

الثانية تعادل تقريباً الدولة الوسطى في      والتلوين والفخار ثم جاءت الفترة المينوية       
مصر وفي هذا الوقت بني قصر مينوس  وعلى الرغم من أنه قد خـرب عـدة                 
مرات متتالية ثم أعيد بناؤه إال أن التصميم العام لم يتغير على اإلطالق، وهـو               
عبارة عن عدد من األبنية المتتابعة تحيط بها مجموعة من األبنيـة موضـوعة              

  .كيفما اتفق
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وقبل نهاية العصر المينوي المتوسط الثاني تعرض القصر للدمار بـسبب             
الزلزال ال نتيجة غزو، ومما يثبت ذلك أن الحضارة استمرت فـي االزدهــار        
دون انقطاع وفي العصر المنيوي المتوسط الثالث تقدمت الحضارة إلي درجـة            

 بنـاء القـصر     أكثر تألقاً وإن كانت قوى الطبيعة قد تدخلت مرة أخرى فقد أعيد           
م تعرض للدمار مرة أخرى، ومع ذلك فقد أعيد  بنـاؤه            . ق 1550ولكن حوالي   

. وقد وجدت في كنوسوس عدة منازل ال تقل في أهميتها عن القـصر            . من جديد 
وعلى الرغم من ذلك فلم ينقب فيها على نطاق واسع وإن كانت قد وجدت لهـا                

  .نماذج تدل على مدى حجمها وعلى تقدم فن التصميم

والصور عن أهل كنوسوس كثيرة وهي تبين نشاطهم ومالبـسهم ويبـدو       
أنهم كتبوا نوعين من الكتابة الخطوطية المستقيمة وقد وصلت إلينا هذه الكتابـة             
في الحسابات وقوائم الممتلكات غير أنه يمكن الحصول على المعلومات عن هذه            

 التي اتخذت صـورة  الحضارة من الرسومات وهي تلقي ضوءاً قوياً على الديانة       
  .تقديس قوى الطبيعة

واالهتمام بالطبيعة منتشر في الفن المينوي الذي اهـتم اهتمامـاً خاصـاً               
بالظواهر الطبيعية على خالف معظم ألوان الفن القديم فقد وجدت مـراراً علـى      
الجدران صور لمناظر الطبيعة التي تغلب فيها صور الحيوان والطيور والنباتات           

ن على األواني زهوراً صورت بدقة وجمـال والمنـاظر البحريـة            وبين التلوي 
شائعـة هي األخرى وتوجد في كنوسوس حجرة حمام كسيت جدرانها بـصور            

  .الدرفيل

م وتوجـد عـدة     . ق 1400 و   1550وبلغت كنوسوس ذروة مجدها بين        
مواقع في كنوسوس وفي أرباضها تبين المستويات العالية التي بلغوهـا، منهـا             
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. الت الفاخرة وتشكيلة كبيرة جداً من الـصور الجداريـة الفريـسكو           بعض الفي 
  .والبيوت الحجرية

م حرق قصر كنوسوس كما دمـرت معظـم البيـوت      . ق 1400وحوالي    
الكبيرة ولم تعد المدينة مركزاً للتقدم الثقافي االن بعد ان بسطت ميسينا سـلطاتها     

ولكن بعد أن أصـبحت     . على األقاليم االيجية وقد أعيد ترسيم قصور كنوسوس       
جزيرة كريت كلها تنافسها في االزدهاروالثقافة ورغم ذلك لم يظهر ما يدل على             
تحررها من الحضارة المينوية المتأخرة التي انتهت ابان القرن الثاني عشر قبل            

  .الميالد
  
وخالل عصر الحديد بقى قصر كنوسوس خرابا، ولم يبين موقعه بعد ذلك              

العصر المتأخر مازال يحتفظ ببعض آثار التقاليد المييوية        ورغم أن الفن في هذا      
غير أن الحديد أصبح حينئذ مستعمالً وبدأت تختفي شخصية الحـضارة           . القديمة

وتوجد في  . المينوية من المسرح الحضاري بينما بدأ الفن اإلغريقي يرسخ نفسه         
 الصور  مثال ذلك فازات متعددة األلوان وبعض     . كنوسوس عدة نماذج فاخرة منه    

وهي تحتفظ بتأثيرات كثيرة من روح الفن المينوي القديم وإن كانت     . والمنحوتات
تظهر بها أيضاً سمات تأثرت فنياً بالزخارف الشرقية مثل تلك التي تظهر فـي              

  .بالد اإلغريق نفسها
وقصر مينوس كشف عنه آرثر ايفانز، وهو يحتوي على نظـام خـاص               

وقاعة . وفناء رئيس كبير  . ن الخمر والزيت  ومكان ضخم لتخزي  . لتصريف المياه 
وجدرانه كانت مـن الحجـر      . ذات عمد وغرفة للعرش وعدد ضخم من الغرف       

الجيري واألعمدة من الخشب أو الحجر الجيري كمـا زينـت معظـم حيطـان               
والبد أن يكون هذا قد جعل من كنوسوس أهم المـدن           . القصـر بالصور الملونة  

  .في عصرها
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كان ضابطاً بالجيش الهندي وأول مدير عام لآلثار في الهند وقد جاء أوال   
إلى الهند وله من العمر تسعة عشر عاماً مع بعثة مهندسين للعمل فـي البنغـال                

عاماً قامت بينه وبين العالم االثري      28وعند بداية خدمته العسكرية التي استمرت       
سب صلة زادت اهتمامه بدراسة العملة القديمة والتـاريخ وسـرعان           جميس برني 

زار سرنات وقام ببعض التنقيب     1837مـا ظهرت نتائج شغفه باآلثار ففي عام        
 كتب بحثاً عن    - بعد فترة من الخدمة العسكرية في كشمير       1848هناك وفي عام    

 بالتنقيب ثم  زار سانشي وقام  فيها    1850عمارة المعابد في تلك المنطقة وفي عام        
  .نشر كتاباً عن هذا الموقع

 نتيجة لمجهوداته   1863وكان إنشاء مصلحة المساحة األركيولوجية عام         
وفـي غـضون االثنتـين      . وعندما ترك خدمة الجيش أصبح أول مـدير لهـا         

والعشـرين سنة التالية نشر مطبوعات عديدة تسجل مكتشفاته وتضمنت تقاريره          
رابا،  كما شملت مجلدات عن النقوش فـي أشـوكا           أول أمثلة للمكتشفات في ها    
Inscription Of Asoka   والعملة فـي الهنـد – Coins Of India  عــام 

 عـام  Ancient Geography Of India–وجغرافية الهنـد القديمـة   . 1891
  .ودراسات عن اآلثار البوذية فـي بهارهوت وبوذجايا. 1871

لواسع الذي تميز به منذ ذلك      ومن ثم فقد وضع كنينجهام أسس االهتمام ا         
الحين المسح األثري للهند،  كما أنه طور أيضاً دراسات العملـة، واألبيجرافيـا              
والتنقيب األثري وصيانة اآلثار، وإذا كان الهدف األساسي من تنقيبات هو جمع            
المقتنيات األثرية  الثمينة، فإنما يرجع ذلك إلى أنه نجح إلى درجة كبيـرة فـي                

المعلومات التي كان يريدها عن طريق الحفر وجـوب المنـاطق           الحصول على   
  .األثرية وبعض الوسائل األخرى القليلة التكاليف
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عرف الكهرمان واستخدم من قبل شعوب أوروبا ما قبل التـاريخ منـذ               
وكان ينحت أحياناً حيث كانت قطع صغيرة فيـه   . زمن العصر الحجري األوسط   

ويعرف الكهرمان منذ العصر البرونـزي المايـسيني        . تشكل خرزات القالدات  
مـن مصر، وأن ما يعرف بطريق الكهرمان الطريق من مقدونيا عبر صـربيا             

وكان الفينيقيون تجاراً مختصين    . وهنغاريا مؤديا إلى المناطق البلطيقية وبروسيا     
في الكهرمان، وفي عصر اإلمبراطورية الرومانية كان الطريق ما قبل التـاريخ            

لك القناة الرئيسة للتجارة  بالكهرمان وأصبحت افيليا عند الطرف اإليطالي من            كذ
    .الطريق مركز إنتاج لحلي الكهرمان المنحوت
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كهف ذو تسلسل طبقي في باتاكونبا نقب فـي الثالثينـات مـن القـرن                 
الماضي وضمت الطبقات السفلى عظام حيوانات ثدييه منقرضة كان اإلنسان قد           

 وأكل لحمها أما المواد األثرية فضمت مثاقب على هيئة ذيل السمكة وأعطى        قتلها
الموقع دليالً على السكن البشري في الطرف الجنوبي ألمريكـا بحلـول الفتـرة      

  .م. ق8000 -9000الجليدية القارية األخيرة 
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 1842سلسلة من الكهوف في شرق البرازيل حيث أبلغت تقارير عـام              
 اكتشافات هيكل عظمي متميز ذي رأس  طويل له صلة بحيوانات منقرضة             عن

وقد كشفت التحريات التي أجريت فـي الخمـسينات مـن القـرن             . أو معاصرة 
الماضي عن مزاريب ذات أعناق وأدوات أخرى وجـدت فـي طبقـات يبلـغ               

 سنة في حين أظهرت التنقيبات التي أجريت مؤخراً فحماً مـضى            9000عمرها
  . سنة20.000ي عليه حوال
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تقع خرائب مايا العظيمة في كوبان في أقصى هندوراس الغربية لـيس              
ويشكل وادي كوبان أحد روافد موتاكوا خلفية للموقع        . بعيداً عن حدود غواتيماال   

ليست بيئة األرض ) م610( قدم 2000وبيئة الموقع الذي هو على ارتفاع حوالي 
قع  لحضارة مايا الكالسيكية وإن كانـت بيئـة          المنخفضة التي تميز أغلب الموا    

استوائية، ويقع كوبان عند الحافة الجنوبية الشرقية لمنطقة مايا الكالسيكية لكنهـا    
  .واحدة من أكبر وأكثر مواقع تلك الحضارة تأثيرا

وتعود أقدم الطبقات في الموقع إلى بداية الفترة مـا قبـل الكالسـيكية              
 ويرجع تاريخ أقدم  المسالت من الموقع إلـى       )م250–م  .ق300األخيرة حوالي   

م ويحتمل أن كوبان كانت مركزاً سياسياً ودينيا وتجارياً مهماً في هذا الوقت         465
وقد بلغت ذروتها في الفترة الكالسيكية األخيرة وال سيما  فـي القـرن الثـامن                

وممـا هـو    . الميالدي حيث كرس العديد من أروع معابدها وقصورها ونصبها        
 بالمالحظة عن هذه الفترة الدرج الهيروغليفي وهو الـنص الهيروغليفـي            جدير

األكبر والوحيد في منطقة مايا وتوصي النصوص والمنحوتـات األخـرى فـي             
الموقع أن كوبان كانت مركزاً فكريا وفلكياً مهماً جداً فـي الفتـرة الكالسـيكية               

فة وهـو نـسبياً     المتأخرة والحجر الذي استخدم في أبنية ونصب كوبان هو الطو         
صخر بني مائل إلى الخضرة سهل النحت ولعل الكثير من النحت الكوباني كان             
بسبب ذلك قد نحت بالنحت المجسم بدالً من استخدام النحت البارز ذلك األسلوب             
المتأخر الذي هو السمة التي تميز النقش على الحجر الجيري ألغلب مواقع  مايا              

مناطق الواقعة إلى الشرق والجنوب الشرقي في       ويتبع فخار خزف كوبان تقليد ال     
  .هندوراس وسلفادور
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ويقع ) هكتار100( فداناً   247ويغطي مركز كوبان الرئيس مساحة تبلغ       
في قيعان مركز وادي كوبان حيث تتناثر في هذه البطاح الوديانية والسفوح التلية             

يب التليـة   بكثافة التراك ) كم4×12( ميل   2×7المحيطة وهي مساحة تبلغ حوالي      
الصغيرة التي يفترض أن بقايا الوحدات السكنية للسكان المعيلين الذين البـد أن              

شخص على األقل في  أثناء الفترة الكالسيكية المتــأخرة          10.000يبلغ عددهم   
هذا وقد توقف تكريس المسالت والبنايات العامة في كوبان في القـرن التاسـع              

يث لم يستخدم الموقع فيما بعد إال بين فترة         م ح 800للميالد بآخر مسلة تعود إلى      
  .وأخرى مكاناً للدفن أو االستيطان المؤقت

•ìmì×Z@ @

موقع يتألف من تسعة مجاميع من البنايات معظمها على رابيتـين فـي               
السطح األسفل لنهر هيكوارز بالقرب من هيوانوكر في بيرو وتكونـت هاتـان             

ت من القرن الماضـي مـن تراكمـات         الرابيتان اللتان تم تنقيبهما في الخمسينا     
م .ق500 -200بنايـات حجرية على شكل طبقات تعود لفترات متعددة حوالي          

وكانت تقام البنايات الواحدة فوق األخرى، وذلك بمـلء مـستويات المنـصات             
األخرى وأهم هذه األبنية معبد األيادي المتصالبة الذي يشتق اسمه من نحت بارز 

دين متصالبتين تحت أحد المحاريب، وللمعبد مـدخل        من الجص والطين ويمثل ي    
واحد ومصطبات واطئة مبينة أمام محاريب مرتبة في تناسق حـول الحيطـان             
الداخلية، واستناداً إلى اختبار الكاربون المشع فإن تـاريخ المعبـد أقـدم مـن               

  .م وهو مرتبط بظهور الفخار ألول مرة.ق1800

ة بخطوط أفقية محززة أسفل العنق وقد أما األواني الفخارية البدائية فمزين
أسلوب مميز في الفخـار والـذي       )  كونوش -كونوش(كان للفترة الثالثة المسماة     
وثمة نماذج سابقة للمواد المصنوعة باليد      .  Chavinيبدو أنه يسبق فخار جافين      
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حـوالي  (في أغلب المستويات تعود للفتـرة الـسابقة إال أن أسـلوب جـافين               
  .خيالً هنايبدو د) م.ق1000

æìîmìØÛaZ@ @

ال يعرف شيء مؤكد عن أصل األقوام الكوتيـة التـي كانـت تقطـن                 
المنطقـة الجبلية المتاخمة لحدود العراق الشرقية حيث لم توجد نصوص مدونة           
بلغة هذه األقوام في حين أشارت إليهم النصوص المسمارية السومرية واآلكديـة            

التـي ال تعـرف الحـضارة، فعـم         باختصار باعتبارهم من األقوام البربريـة       
االضطراب في عهدها وكانت بذلك فترة حكم الكوتيين في العراق فترة مظلمـة             

  .م.ق2200وكان ذلك في نحو 

أما أهم السالالت التي عاصرت النفوذ الكوتي في البالد وازدهرت فيها           
الحياة فهي الساللة التي قامت في مدينة لجش وعرفت لدى المـؤرخين بـساللة              

الثانية ويعتبر عهد ساللة لجش الثانية عهد انبعـاث وتجديـد للحـضارة             لجش  
السومرية واللغة السومرية التي تمثلها النصوص األدبية الكثيرة والطويلة التـي           

  .وصلت إلينا من عهد حكامها وال سيما من عهد جوديا

وصادف في هذه الفترة أن ظهر حاكم قوي في مدينـة الوركـاء هـو               
قاد مدينته في حرب تحرير شاملة ضد األقوام الكوتية الغازيـة           أوتوحيكال الذي   

وكانت محاوالته أول حرب تحرير عرفها التاريخ العراقي القديم ضـد الغـزو             
م . ق 2120األجنبي وقد تمكن أوتوحيكال فعالً من طرد األقوام الكوتية  في عام             
 -أور(ورآنذاك وتوحيد البالد تحت زعامته ولو لفترة قصيرة، وكان حاكم مدينة أ

الذي استطاع أن يستقل بمدينته ويؤسس ساللة جديدة تمكنت خـالل فتـرة             ) نمو
قصيرة من القضاء على أوتوحيكال وعلى بقية الحكام المستقلين، وأعادت إلـى            
البالد وحدتها السياسية بتأسيس إمبراطورية واسعة شملت جميع أنحاء العـراق           
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تي استمر حكمها أكثر مـن مائـة سـنة          عرفت باسم إمبراطورية أور الثالثة ال     
  ).م.ق2113-2006(

íbuì×Z@ @

حضارة في جنوب وغرب الواليات المتحدة وهي أقرب شـاهد لتقليـد              
 في جنوب شرق الواليات المتحدة وترتبط  فـي  Desert Traditionالصحراء 

وتقسم حضارة كوجـايز    . كاليفورنيا بالحضارات التي جاءت بعد تلك الحضارة      
هي مرحلة سلفر سبرنغ التـي يمتـد تاريخهـا مـن           : األولى. تراتإلى ثالث ف  

م  وكان العيش معتمدا على صيد الحيوانات مثـل المـاموت            . ق 500إلى  700
والضباع والثور األمريكي بواسطة مثاقب قذف مشظية بشكل أبواق وكانت هذه           
في بعض األحيان على هيئة ورق الشجر وأحياناً أخرى مشبكة وقد عثـر فـي               

 سبرنك كذلك على أدوات طحن على الرغم من أنها كانـت ذات شـكل               -سلفر
  .بسيط

م وهي  . سنة ق  2000 إلى   5000وتعود مرحلة جيري كاهو إلى ما بين          
مهمة، ألن اللقى األولى للذرة تعود إليها وتأتي هذه اللقى من كهف الخفاش فـي               

أقدم آثار  م، وعلى الرغم من كون      .نيومكسيكو حيث أرخت إلى األلف الثالث ق      
على الـذرة  ) كهف الخفاش(الذرة بدائية جداً فقد تم العثور في الطبقات العليا من   

وكان هذا قد حدث إما من خالل اسـتيراد أنـواع           . التي كانت قد حسنت وراثياً    
  .جديدة مـن المكسيك وإما من خالل االنتقاء المحلي

ان بيدرو  وتبدأ جوانب التقليد الصحراوي للحضارة  في خالل مرحلة س         
م باالستسالم للعناصـر الجنوبيـة الغربيـة لحـضارة موكولـون            . ق 200-1

Mogollon           ويبدأ الفخار بالظهور بصورة خاصة عند نهاية مرحلة سان بيدور ،
 مهمة أكثـر ومتطـورة      Metateوتصبح أدوات طحن الحبوب المانو والميتيت       
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 ويمكن مالحظـة هـذا      كما تزداد مراكز السكان حجماً واستقراراً     . تطوراً كبيراً 
االنتقال من الحياة القائمة على الصيد والجمع إلى الزراعة على خير وجه فـي              

  .منطقة سكوت ويست في المنطقة الفرعية
ŠìØÛaZ@ @

كان الكور مستخدماً في القديم  ومنذ عصور ما قبل التاريخ مـن أجـل                 
ضع فيهـا  صنع الفخار بالدرجة األساس، وكان يتكون عادة من قبة من الطين تو    

األواني الفخارية وهي مقلوية، وكانت تترك في قمة القبة فتحـة لتيـار الهـواء            
وعنـدما كانـت    . ومنفذاً آخر من الجانب، وكان الوقود يكدس في الكور وحوله         

الحرارة تصل إلى أعلى درجة لها تسد الفتحات لحفظ الحرارة وطبخ األواني في             
م 1000-800ة حرارة تتراوح بين     الداخل، وكان في اإلمكان الوصول إلى درج      

باستخدام هذا األسلوب وكانت األفران التي ال تصل حرارتها إلى هذه الدرجـة              
  .تستخدم أيضاً  لحرق الفخار بنفس الطريقة  إضافة إلى عملية تجفيف الحبوب

bíŠì×Z@ @

على الرغم من أن المصادر الكورية تجعل من بلدهم تاريخاً طويالً، إال              
وهناك ما يثبت قيام حضارات قبلية ومـستقرات        .  تؤيد هذا الرأي   أن الحقائق ال  

كما أن من المحتمل وجود سالالت بيه وحتى أينو في العصر الحجـري             . سكنية
م، ولكن أهم مـا     .الحديث كما تالحظ بعض تأثيرات صينية في األلف األولى ق         

ـ            ي حدث من تطورات هو اتساع إمبراطورية هان عندما تأسست المستعمرات ف
كوريا الشمالية الغربية التي كشف األثريون اليابانيون في إحداها وهي  والنـج             

عندما كانوا ينقبون في جبانة عن أشياء من عصر هان ممتازة القيمة            ) الك النج (
وباإلضافة إلى أشياء من الالكية التي لها أهمية عظمى في تاريخ هذه            . واألهمية

برونز وجواهر وتماثيل تـشهد بثـروة       الصناعة المبكرة، وجدت مرايات من ال     
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هـان وحضارتها، ومن هذه المستعمرات انتقل التأثير الصيني إلـى منـشوريا            
  .والى كوريا الجنوبية وفي الجنوب نشأت مملكتان سيلالوبايكشي

وكان إدخال زراعة األرز بطريقة الحرث اليـدوي سـبباً فـي إيجـاد              
قد دخلت كل من الكونفرشـية      و. محصول نابت يصلح ألن يكون عماداً للتوسع      

والبوذية إلى كوريا من الصين وبعد انتهاء أسرة هـان وانهيـار المـستعمرات              
اتسعت سيلال حتى استطاعت في عهد أسرة تانج وبمـساعدة تـانج أن تحكـم               
تقريبـاً كل كوريا الحالية وصارت كيونجزو مركزاً حضارياً فـي غايـة مـن              

القرنين السادس والسابع المـيالدي مـن       والمرصد الذي بني هناك في      (األهمية  
وقد لعبت كوريا دوراً مرموقاً في تاريخ الشرق األقـصى          ) أوائل مراصد العالم  

فقد ساعدها موقعها بين الصين واليابان على أن تكون مركزاً للتبادل الحضاري            
ويبدو أن بحارتها قد لعبوا دوراً هاماً في التجارة بين الشرق والغرب في القرون              

  .سابقة إلنشاء األسطول الصيني الذي يصلح للمحيطاتال
b−bØíŠì×Z@ @

وقد أسـس   . معبد الشمس الرئيس لألنكا في عاصمتهم كوزكو في بيرو        
 في موقع أول مستوطن لهم والكوريكانجا كلمـة كويجويـة           1438فـي حوالي   

Quechua   و قد تألف المعبد داخـل الـسياج مـن بنايـة            ) طوق الذهب ( تعني
نهاية قبورية وأربعة معابد أخرى صغيرة تحيط بثالثة جوانب أحد          رئيسـة ذات   

األفنية وكانت المعابد المشيدة من أفضل أنواع الحجر مزخرفة بكثرة بصفائح من    
  .الذهب والفضة

وكان هناك تمثال للشمس في المعبد الكبير، بينما احتـوت المحاريـب            
 واستخدمت طاقات صماء    الكبيرة على مومياءات أو أصنام تمثل حكاماً سابقين،       

صغيرة وكبيرة لعرض مواد عبادة، وألحقت بالمعبد حديقة لإلله شـمس اليـواء       
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حيوانات التضحية واحتوت على الكثير من التماثيل الذهبيـة والفـضية تمثـل             
  .مواضيع حيوانية ونباتية

ì×Œì×Z@ @

العاصمة السياسية الدينية اإلمبراطورية أنكا وعلى الرغم من أن الموقع            
ان مأهوالً في السابق إال أنه استوطن أوالً من قبل األنكا في الفترة المتوسـطة               ك

 قام أنكا ياجاكوني بتخطيط وبناء حاضـرة       1438وبعد  . م1200األخيرة حوالي   
تمثل البقاع األربع العظيمة لإلمبراطورية، وتألفت المدينة الداخلية من قـصور           

تغطي مساحة بين نهرين صغيرين     و) القصر المقدس (عظيمة تقع حول هواكاباتا     
وكان يـشغل القـصور     ) م600-400×2.000(قدما1.968-1.312× 6.56بلغ  

. إضافة إلى وظيفتها اإلدارية والدينية واألكاديمية أعضاء النخبـة فـي األنكـا            
وكـان السنتور هواسي من أكثر البنايات أهمية وهو برج كان يقوم في الساحة             

  .ومعبد الشمس كوريكانجا

ت النباتات مرتبة إلى الداخل تفصل بينها شوارع مبلطة مع قنـوات        وكان
الماء تجري  على طولها وبني العديد من القصور بالحجر المهندم المحكم البناء             

بينما شيدت جدران السياج المركبة أحيانـاً وفـق         . وفق أسلوب البناء المستطيل   
ة المركزية جميع أقاليم    أسلوب البناء المتعددة األضالع وكانت تمثل خارج المنطق       
  وكـان هنـاك   Adobeاإلمبراطورية في بنايات مشيدة من الحجر وطين اللبن       

 الجدارن المائلة واألشـكال شـبه       –التزام صارم بقوانين أسلوب العمارة االنكي       
المنحرفة للمعالم مثل المداخل والنوافذ والطاقات الـصماء والـسطوح المزفتـة            

وقد بنيـت غالبيـة القلعـة العظيمـة         . ج المدينة والمسقوفة بالقش داخل وخار   
ساكساهوامان التي كانت تسيطر وتطل على المدينة من قبل توباانكا ابن انكايـا             

  .جاكوني
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عن الساحل الشرقي لشبه    ) كم20(ميالً تقريباً   12جزيرة تقع على مسافة       
ء مسوحات   قام فريق آثاري بإجرا    1973و1972جزيرة يوكاثان وخالل األعوام     

مكثفة واستكشافات موجهة تحت إشراف متحف بيبودي وجامعة هارفرد وجامعة          
أريزونا والجمعية الجغرافية القومية بالتعاون والتفويض مـن المعهـد القـومي            

  .وتشير النتائج األولية إلى أهمية كوزوميل. لألنثروبولوجيا والتاريخ

 قبل الكالسيكية المتـأخرة     الفترة ما (م  . ق 300وتعود البقايا اآلثارية من       
إلى زمن الفتح اإلسباني في القرن السادس عشر للميــالد          ) أو الفترة التكوينية  

 موقعـاً   30من بين أكثر من     ) وهو سان كيرفاسيو  (وأن موقعاً واحداً على األقل      
على الجزيرة يشبه من حيث الحجـم أكبـر المواقـع عـل الـساحل الـشرقي          

ميل قد لعب دوراً مهماً في فترة ما قبـل التـاريخ            لكونيتافارو، ويبدو أن كوزو   
-1250(وال سيما خالل فترة ما بعد الكالسيكية أو فتـرة االنحطـاط        . ليوكاثان
  .م800لحضارة مايا القديمة، وربما قبل ذلك بما يقارب ) م1521

وكانت كوزوميل خالل الفترة ما بعد الكالسيكية المتأخرة حلقة وصـل           
ة البعيدة مع مايا القديمة التـي جـرت بـين هنـدوراس             كبيرة في شبكة التجار   

ومرتفعات غواتيماال إلى الجنوب حول شبه جزيـرة يوكاثـان إلـى تاباسـكو              
وقد تاجر سكان المايا القدماء بكميات كبيـرة        . وكامبيشي وفيزكروز في الغرب   

والقطن والملح والعسل والحجارة البركانيـة،      ) نقود ذلك الوقت  (من بذور القهوة    
  إضافة إلى مواد ترف غريبة أكثـر مثـل           Obsidienل الحجر االوبسيدي    مث

مستخدمين زوارق شجرية كبيرة تجدف في أكبر الظن من قبل          . النحاس واليشب 
عشرات الرجال وكان ينقل العبيد كذلك على طول هذا الطريق التجاري وكانت            

ـ            تراتيجي كوزوميل مهمة في هذه الشبكة التجارية الضخمة بسبب موقعهـا اإلس
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والخزين الكبير من المياه العذبة السهلة االقتناء وقد تعزز تأثيرها وثروتها كذلك            
بوجود ضريح آلهة القمر لمايا هناك وهو إخ جيل الذي كان الحجاج يؤمون إليه              

  .من جميع أنحاء مايا للعبادة
µubßì×Z@ @

اسم كالسيكي للمنطقة بين جبال طوروس ونهر الفرات بـين كـركمش              
Carchemish           وملطية، والتاريخ القديم لهذه المنطقة مجهول على الرغم من أن 

فصاعدا وتظهر  . م.ق8000الحجر األونريدي كان يصدر من نمرود منذ حوالي         
م كحليفة بصورة عامة لكنها     .ق866في كموه في الحوليات اآلشورية ابتداء من        
م تـم   .ق80ي  وفي حـوال  . م. ق 708ضمت أخيراً إلى جنوب بالد الرافدين في        

وهناك نحـت    . تأسيس مملكة مستقلة مرة أخرى في منطقة تحكمها ساللة محلية         
بارز رائع في أرساميا يظهر فيه الملك تريديتس كالينيكوس وهو يصافح اإللـه             

وهناك على قمة جبل غرود داغ  ركام ذو ثالثة أفنيـة            ) م.ق50حوالي  (هرقل  
عبد للنـار ومنحوتـات بـارزة أمـا     مسيحية تحيط باثنين منهما تماثيل هائلة وم  

  .م.ق61 أو 62الثاـلث فعبارة عن طريق موكبي ويعود المجمع إلى 
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تنتشر هذه المدينة المأهولة طوال تاريخ وادي الرافدين على مجموعـة             
وكان . من التلول إلى الشرق من بابل وكانت المدينة مركز أربع سالالت مبكرة           

   1912وايالك أول من نقب فيها وذلك في عـام       الفرنسيون بإدارة هنري وي جين    
 1933-1923ثم تبعهم فريق مختلط من اإلنكليزو األمريكان والفرنسين من سنة  

وقد نقب فيها مؤخراً فريق أمريكي حيث تم العثور على قصر سومري باإلضافة             
إلى مقبرة تعود إلى ساللة مبكرة، أما في التلول األخـرى فقـد عثـر علــى                 

ود  الى العصر البابلي  القديم وزقورة وحـصون وأبنيـة مزينـة              مستوطن يع 
وقصور وأبنية ترجع إلى عصر السيطرة الساسانية،  وعثر فيها أيـضاً علـى              
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زقورتين أخريين، وكشف مجس عميق عن مقبرة كانت فيها قبور تعود للساللة             
 المبكرة مع عربات ذات عجلتين أو أربع، وكانت المواد من الطبقـات الـسفلى             

  .  والعصر الحجري الحديث نادرةJemdetnasrالعائدة لجمدت نصر 
ì×Šbß@ï×Z@ @

موقع يرجع إلى عصور ما قبل التاريخ المتأخرة على سـاحل الخلـيج               
األمريكي جنوب كلوريدا يرجع تاريخه إلى النصف األول من األلف المـيالدي             

قطع عرضي  وقد تم الكشف عن الحضارة المادية لسكان هذا الموقع عن طريق م           
وعاش الهنود هنا .  كبير وذلك بسبب الطبيعة الرطبة للمستنقعات التي يقع بقربها 

في بيوت من القش مبنية على ركائز على طول ساحل المستنقع، واعتمدوا فـي              
معيشتهم بالدرجة األساس على جمع حيوانات صدفية، والصيد البحري والبـري           

بأسنان القـرش وكـانوا يقومـون       وتضمنت أسلحتهم الرماح والسيوف المزودة      
بالصيد إما بشباك صدفية وإما بصنارات مصنوعة من العظم مع سيقان خشبية،            
وتعد التماثيل الخشبية الواقعية من أندر المواد التي تم الكشف عنهـا فـي كـي                

وكان من بينها منحوتات طبيعية عديـدة للحيوانـات، يـضمنها رؤوس          . ماركو
حوتة بدقة عالية وال زال الكثير من الرسم كالذي         غزالن، وذئاب وطيور وهي من    
  .على رأس الغزال باقيا لحد اآلن

وتضمنت المواد األخرى االعتيادية والمصنوعة من الخشب أيضاً مثـل          
الكراسي الخالية من المساند واألطباق واألواني والقوارب المـصنوعة بتقـوير           

دام الفـؤوس وأدوات    جذوع األشجار وكانت هذه المواد الخشبية تصنع باسـتخ        
القطع  المختلفة ونصول األصداف وقرون الوعال أو األيل وقد بقيـت أعـداد              
أخرى من المواد القابلة للتلف لحد اآلن بضمنها حصران مصنوعة مـن لحـاء              

  .الشجر والسالل والفخار الهش
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يقـع  ) الضحلة(الموقع النمطي من عصر الحديد في سويسرا التن تعني            
علـى  . ف الشمالي الشرقي من بحيرة نيوشاتل بالقرب من قرية مارين         عند الطر 

مسافة خمسة أميال تقريباً من بلدة نيوشاتل نفسها، وكان يقع هـذا المكـان فـي      
 الذي تحول اآلن إلى قناة تصب في البحيرة         Thieleاألصل عند مصب نهر ثيل      

ول سـنة    كانـت أ   1858ورغم أن سـنة     . إلى الشرق قليالً من مجراه األصلي     
يذكـر فيها كتابة المكان فإن اللقايا الكبيرة في التن ظهرت نتيجة لتعديل الطرق             

 إذ انخفض منسوب  ميـاه البحيـرة         1881  إلى    1868المائيـة في جورا بين     
بضعة أقدام والسمات التكوينية التي كشف عنها كانت ذات أهمية، ففـي سـاحة              

للنهر لمسافة نحـو خمـسمائة قـدم        مثلثة الشكل تقريباً تمتد من الخط األصلي        
عثر علـى كمية من الركام يحدها في الشمال وفي الجنـوب طريقـان             ) م152(

  .صاعدان أنشئا بعناية بعروق أفقية مربوطة ومسامير حديد وألواح أفقية

وداخل هذه المنطقة عثر على كمية من اللقايا، وقد بقي الخشب في حالة             
اسطة غرين النهر الذي كسا كل شيء ومـن         جيدة مثله في ذلك مثل المعادن بو      

األشياء الهامة التي عثر عليها ضمن األشياء الخشبية عجلة عربة ذات عـشرة             
ولها إطار حديد ومن النيرين     ). سم92(برامق كاملة يبلغ قطرها نحو ثالثة أقدام        

اللذين عثر عليهما كل لزوج من الخيل الخفيفة وجد نير واحد كامل ومـصنوع              
كما عثر أيضاً على أجزاء من شيء  يظهر أنه  ) سم113( ويبلغ طوله    من البلوط 

سرج ومن األشياء الخشبية األخرى التي عثر عليها سلطانيات مصنوعة بالخرط           
وجزء من قوس طويـل     ) إذ أن أواني الفخار المنزلية كانت نادرة جداً في التن         (

ذراع  مـن  ودروع بيضاوية وكان لبعضها حدبات بيضاوية مدببة ومقـابض، و    
المعدن التي تطورت عند نهاية عصر التن المبكر والتي وجدت في أماكن بعيدة             
مثل دفنة المركب المعاصرة تقريباً في هيورنسبرينج فـي الـدانمارك، واللقايـا       
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 رأس حربة كبير منهـا      270سيفاً و   166الحربية من التن تشمل ما ال يقل عن         
كان كل منها داخل غمد برونـزي       وعدد من السيوف    . في حالة جيدة من الحفظ    

مزخرف بخطوط منحنية تظهر في وسطها صور لفرس بحر غريب وحيوانات           
أفعوانية وهو أسلوب انتشر في شرق أوروبا ويتضمن عناصر يدوية ويوجد بين            
. أشغال المعادن األخرى غير الحربية سلسلة كاملة من الفؤوس ومناجل حـصاد           

 من المعدن والخشب وهذه الكميـة مـن         كما عثر أيضاً على بضع أدوات تشغل      
أشغال المعادن تنتمي في الواقع إلى ما يعرف باسم عصر التن الوسطي، وهـو              

  .عصر الهجرات الكلتية الضخمة

وقد وجدت ثماني قطع عملة كلتية ذهبية من حوالي القرن الثالـث قبـل       
بوللو علـى   الميالد تقليدا لعملة فيليب الثاني ملك مقدونيا وتبين على وجه رأس أ           

الوجه  الخلفي عجلة تجرها أربعة خيول والتي استمرت العجلة النموذجية حتـى       
م ما  .ق150وقد أدخلت في بريطانيا في حوالي       . بعد الغزو الروماني لبالد الغال    

يدل على التاريخ غير البعيد للمكان بضع سيوف من عصر التن المتأخرة التـي              
 إلى فترة تسلسل الكمبري الجرمان قبل       حسب ما توحي به اثر حريق ربما تنتمي       

  .نهاية القرن الثاني قبل الميالد
”îuüZ@ @

في فلسطين وقد أعطى الموقع الذي قام       ) تل الدوير (يسمى الموقع اليوم      
البريطانيون باجراء التنقيبات فيه في الثالثينات من القـرن الماضـي البرهـان             

 المعـدني والعـصر     –عـلى وجود مسكن في كهف يعود إلى العصر الحجري          
البرونزي المبكر واستخدمت الكهوف بعد هذه الفترة للدفن ومن ثم بدأ االستيطان            
باإلضافة إلـى ثالثة أدوار من معبد تبنى على سفح سدة ترابية ضخمة تعود إلى    
العصر البرونزي الوسيط كانت قد أقيمت حول المدنيـة وقـد صـور الملـك               
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 في منحوتات بارزة على الصخر في نينوى     اآلشوري سنحاريب احتـالل المدينة   
  .م. ق588وسقطت أمام البابليين في عام 

ìØüZ@ @

تقع في مقاطعة دوردون بفرنسا وتضاهي التـاميرا فـي كونهـا مـن                
المغارات الغنية بالرسومات الملونة من العصر الحجري القديم األعلى وقد بقيت           

ألوانها في الجو الثابت ولم     وقد حفظت   . مختومة ومختفية على مدى آالف السنين     
وهذا المكان غني بالمواقع السكنية والكهوف      . 1940يكشف عن الغار حتى عام      

الملونة، ووادي فيزير الذي يجري بين الجبال الشاهقة، كان يأوي النـاس مـن              
رياح الحقبة الجليدية األخيرة فعلى جانبي النهر جنوبي مونتنياك صفت األماكن           

  الـسفلى    laugerriولـوجيري   ) الحضارة الموسـتيرية   (المشهورة في موستية  
 مانيون وال تبعد عنها كثيراً صور الخيول المنقوشة في          -وكرو. ولوجيري العليا 

كاب بالن وبرينغال وهذا الغار األخير في برنيغال يمكن أن يتخذ مثال يـساعد              
 فعند اكتشاف هذا الغار الصغير بعيداً فـي الغابـات، لـم           . على وصف السكو  

يدخـل المستكشف مـن المدخل األصلي بل نزل من بئر ال يمكـن أن تكـون               
مدخالً ثم بعد ذلك وجد المدخل األصلي ويدل ذلك على أن الكهوف لم تكن معابد               
. مكشوفة بقدر ما كانت أماكن سرية إلقامة الطقوس الدينية في مناسبات خاصـة         

بـبعض الكهـوف    والسكو ليست في الواقع إال صورة مصغرة عند مقارنتهـا           
األخرى التي تحتوي على حجرات مزخرفة، وقد استمر كهف السكو مـستعمالً            
لفترة طويلة وهو ملئ بالحيوانات حفراً ورسماً وتلويناً، وال بد أنها كانت تقـوم              
على خدمة فئات هامة من أهل المنطقة الذين كانوا يعيشون على صيد الماشـية              

  .والخيل

و هي الثيران والخيل واأليائل الحمر وبعض       والحيوانات السائدة في السك   
 المـشع   14الوعول والثيران الوحشية، واتفق األسلوب والنوع وتاريخ  كربون          
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في إعطاء تاريخ مبكر لألسكو يسبق تـاريخ التـاميرا ذات األلـوان المتعـددة               
فالثور الوحشي في التاميرا ينتمي إلى العصر المادليني المتأخر  بينمـا            . الزاهية
 18000م حيوان السكو من العصر الجرافيني الغربي التي لونت حـوالي            معظ
م وهي من عمل الصيادين الرحل الذين ينتمون إلى جنس اإلنـسان العاقـل              .ق

والذين هاجروا للغرب من منطقة الحشائش المعتدلة والسهول الـشرقية وكيفـوا            
ش علـى   انفسهم للعيش في جو مغلق الى حد ما، حيث مارسوا التلـوين والـنق             

سطوح الحجر الجيري الذي كان تحت مطلق تصرفهم باإلضافة إلى إنجـازاتهم            
وصيادو العصر المادليني المتأخر في كـل مـن فرنـسا        . السابقة في فن النحت   

وسويسرا وألمانيا خصصوا أنفسهم لصيد الرنة بينما صيادو العصر الجرافينـي           
 مناطق الحشائش المعتدلة،  في السكو تمتعوا بطقس أكثراعتداالً وصادوا حيوانات   

ففـي  . ويوجد في المغارات المجاورة أدلـة مصورة على التغير إلى مناخ أبرد          
 جـوم زاخـرة     -دي–برينغال يوجد الماموت مصوراً تصويـراً  جيداً وفونت         

  .بالماموت والرنة وهذه من حيوانات التندرا

 مـن   والفن في السكو ليس على مستوى واحد، فالثيران الضخمة مـثالً          
النوع الثقيل، أما الغزال األحمر فقد صور أو نقش برشاقة وأناقة تتفق ونوعهـا              

وهو عبارة عن مجموعـة مـن رؤوس        ) الغزالن السابحة (وخاصة  في افريز     
الغزالن صورت بارزة فوق وحدة أفقية في الصخر بطريقة تدعو لالعتقاد بأنها            

بحرية في خطوطهـا ممـا      تسبح في النهر، أما الخيل البري فقد رسمت ولونت          
  .يضفي عليها مظهراً نشطاً

وتعطي الرسومات دليالً مباشـراً علـى حيـاة الـصيد فالمـستطيالت             
المرسومة عند أقدام الثيران يمكن تفسيرها على أنها مصايد من النـوع الـذي               

كما ترى رماح ريشية مغروزة في جوانـب        . يمسك بالفريسة حين تمشي عليها    
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ر اال فريز المكون من وعول لها قرون صحيحاً فهو يـدل            وإذا كان تفسي  . الخيل
أيضاً على الصيد على فرض أن رجل العصر الحجري القـديم األعلـى مثلـه               
كمثـل صيادي العصور األخرى يفضل أن يهاجم الحيوانات التي تعدو مسرعة           
عندما يحد النهر من سرعتها، وفي حاالت عديدة تـوحي أيـضاُ بأنهـا كانـت            

 ومتكررة، كانت صور الحيوانات تلون بعضها فوق البعض كما    ألغراض طقسية 
وليس في الصورة . لو كانت أهمية الطقس تنصب على عملية رسم الحيوان نفسه        

المرسومة بعد أن تمت، ولكن بعض العلماء يفسر هذه المناظر بأنهـا تـصوير              
  .لحوادث صيد حقيقية وليست مجرد رسوم طقسية

تأثير صور التاميرا حيث ركـزت صـور        والتأثير في السكو أغنى من      
الحيوان على السقف مما يجعل من الصعب فحصها أما في السكو فتنشر صور             
الحيوان عن يمين الحائط  وعن يسارها وبعضها في مستوى النظر وقد رسمت             
ببساطة، ولذا فإن ألوانها من أحمر وبني وأصفر وأسود وهـي ألـوان معدنيـة               

هاية يوحي داخل السكو بأنها مقصورة هامة أكثـر    وفي الن . طبيعية تجذب النظر  
مما يوحي به أي مكان آخر ولكن يبدو أن كثيراً من هذه األلوان ستختفي رويدا               

  .على مر السنين
bnäÏüZ@ @

واحد من أهم مواقع أولمك في األرضي المنخفضة لتاباسكو في المكسيك           
 توناال يتميـز    على منطقة صغيرة أشبه بجزيرة من األرض المرتفعة   في نهر           

وهو أطول هرم فـي     ) م23.5( قدم   110الموقع بوجود هرم ترابي يبلغ ارتفاعه       
أي من مواقع أولمك إضافة إلى البنايات الطينية األخرى شيد معظمها على خط             

جنوبي مستقيم وقد أتاحت الفنتا مجموعة ضخمة وكبيرة مـن تماثيـل            –شمالي  
يـضمنها رؤوس حجريـة     .  الكالسيكية أولمك النموذجية تعود إلى الفترة ما قبل      
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وهياكل ضخمة وحدد تاريخ أولمك بطريقـة فحـص الكـاربون المـشع بـين               
  .م. ق600و1000

ìãüZ@ @

يعد مجتمع النو أقدم حضارة في سهول نيومكسيك التي كانت مراعـي              
م ويضم المجتمع مثاقب القذف من نوع كلوفيز رمحية الشكل . ق10000-9000

ايا وأدوات عظمية  ومطارق حجريـة ومــزارف         مصنوعة من أحجار الشظ   
صغيرة ومقاسط وتقع معظم المواقع التي وجد فيها مجمع النو بـين كلـوفيس               

وأشهرها بالك ووتردرو بالنفايات والترسبات حيث      . وبورتاليس  في نيومكسيكو   
وجدت فيها بقايا الصيادين األوائل الذين ينتمون إلى تقليد صيد الحيوانات الكبيرة            

، وقد تم العثور على تجمعـات النـو فـي           )م4(قدماً  12لغ سمك التراكمات    ويب
  . ومزارف مقعرةFOSMOالطبقات السفلى وعثر فوقها على مزارف خورمو 
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لقد القت الوس إهمال نسبي في برامج التنقيبـات األثريـة خاصـة أن                
اي ويوحي  موقعها يضعها على الطريق الرئيسة لهجرات األقوام التي تتكلم لغة ث          

ما عرف من حضارتها في عصور ما قبل التاريخ بأنها تأثرت فـي الماضـي               
  .بالحضارات القديمة في كل من ماليزيا واندونيسيا

ففي مدينة . وتنقسم مواد عصر ما قبل التاريخ  في الوس إلى مجموعتين  
 ومن المحتمل فيما.  بينه-لوانج برابانج وجدت أدوات حجرية بدائية من نوع هوا

يبدو أن المواد التي عثر عليها في إقليم خامواني تنتمي إلى مرحلة متأخرة مـن               
وقد وجدت مع بقايـا الهياكـل       . العصر الحجري الحديث في جنوب شرقي آسيا      

 -فـي مغارات ماهاكساى فؤوس تتشابه مع تلك التي وجـدت بـالمواقع بـاك             
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. يتنام الوسطى وكما توجد مواد تتشابه مع تلك التي وجدت على شاطئ ف          . صون
ومن جهة أخرى تثبت القواقع المائية التي وجدت في مواقع الوس وجود طـرق       

  .تجارية تربط بين الموقعين عبر سالسل جبال اناموس

والمرحلة التالية في عصر ما قبل التـاريخ تتمثـل فـي الحـضارات              
دو هذه المواقع يب  ( نينه -الموجود على هضبة تران   ) األحجار الضخمة (الميجالثية  

أنها تنتمي كلها إلى مرحلة تقع بعد إدخال المعادن إلى جنوب شرقي آسيا ومـن               
وقد حدث ذلك   . الواضح أنها كانت تستعمل كجبانات حتى القرن العاشر الميالدي        

في اغلب الظن بمعرفة أقوام آخرين هم الذين حلـوا محــل األقـوام الـذين                
دور الكبيرة المنحوتة مـن     وأهم مظاهر هذه الحضارة هو استعمال الق      ) أنشؤوها

الحجر لحفظ رماد موتاهم وهذه الحقيقة قد تربط حضارة ران نينه مع حـضارة              
  .  في بورماpyuسيليبيس  وكذلك مع حضارة بيو 

وبعـضها مـن    (واآلثار التي وجدت تشمل خرزا من الزجاج والخزف         
يـاً  وأشياء من البرونز والحديد ويحتمل أن األخيرة قد صنعت محل         ) أصل صيني 

ومن الواضح أن اآلالت الحديدية قد استخدمت فـي صـناعة بعـض األشـياء               
الحجرية، وهناك ما يوحي بان استعمال القدور الحجرية الخاصة بدفن الرماد قد            
أخذت في االختفاء تدريجياً  لتحل محلها مقابر صخرية وقدور لحفـظ الرمـاد              

  .مصنوعة من الفخار

ي الوس على وجود اتصاالت مـع       وتدل الحضارات التاريخية األولى ف    
 فـوفي شامباسـاك     -وأهم هذه األماكن هـو موقـع وات       . ال-الجنوب مع شن  
Champassak            ًوهو إقليم يبدو أنه قد وقع تحت تأثيرات حضارية أكثر تعقيدا ،

خالل القرنين السادس والسابع الميالدي، وقد وصلت هذه الحضارات إلى فينتيان           
Vientiane   شر والثاني عشر الميالدي، والى لوانج برابانج بين         بين القرنين العا
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وتوجد أدلة من منطقة كنـج     . القرن الثاني عشر إلى القرن الرابع عشر ميالدي       
التـي  . أمـاوات فو . كوك وسافاناخيت على تأثرها تأثراً مباشراً بحضارة شام       –

 إلى أميال من باساك، فهي معبد فوق جبل قد يرجع تاريخه9تقع على بعد حوالي  
وقـد كانـت    . وكان في األصل مكرسا للمعبود سـيفا      . القرن السادس الميالدي  

وقد زيد في مبانيها في القرنين الحـادي عـشر          . المقصورة مرتبطة بينبوع مياه   
ونظراً لتساقط أجزاء من المبنى عدة مرات فقد بدأت عملية ترميم           . والثاني عشر 

انتقل المعبد إلى أيدي أهـل     واسعة، ولكن وقبل أن تستكمل ضعفت سلطة خمر و        
  .الوس الذين اتخذوا منها هيكال بوذيا ملحقا به دير

†Šb“níŠ@ÞŠb×@L‘ìîjÛI1810@ M1884ZH@ @

وهو ابن أحد موظفي 1810 سال في ألمانيا عام  -أم–ولد في ناوم بورج       
واآلثار في جامعات ليبزج    ) فقه اللغة (الدولة، درس اللغات القديمة، وسانسكريت      

برلين، ثم تبعها بثالث سنوات في باريس وسـع خـالل دراسـاته     وجوتنسجن و 
واخترع أبجدية عامة لكتابة اللغات األجنبية بالحروف الرومانية، وبتشجيع مـن           

 اللغتين القبطيـة      1842بدأ يدرس في عام     ) 1860-1791(البارون فون بيزن    
يـة   كل المجموعات األوروب   1842و1836والهيروغليفية المصرية ثم زار من      

  .لآلثار المصرية وطبع على الورق عدداً كبيراً من النقوش ونسخ البردي

وقد اهتم  اهتماماً خاصاً بالتاريخ وبالنصوص التي أطلق عليهـا اسـم             
كما كشف أيضاً عن قانون النسب في فن النحت المصري، ولكنه           ) كتاب الموتى (

ن دي هو مبولت    وعند عودته إلى برلين حصل بمساعدة البارو      . لم يكمل أبحاثه  
على مساعدة مالية من فردريك وليام الرابع حاكم بروسيا تكفي لبعثة تتكون من             
تسعة رسامين وفنين لزيارة مصر والنوبة لتسجيل كل ما يمكن من النـصوص             

  .التاريخية والدينية ولجمع اآلثار
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 لوحـة   1894وقد نشرت نتائج الحملة في اثني عشر مجلداً ضخماً بها           
وعندما كان في النوبة درس اللغـة ) 1859 -1849( مصر وأثيوبيا بعنوان آثار

النوبية التي نشر عنها كتاب قواعد آمال أن تمده بشيفرة فك رموز اللغة المروية              
 اكتشف مرسوم كانوب، وهو نص ثاٍن باللغة 1866في زيارته الثانية لمصر عام 

وقد عين  . جر رشيد فقط  المصرية واللغة اإلغريقية، وال يفوته في األهمية إال ح        
 1873 ومديرا للمكتبة القومية في عام 1865أمينا للقسم المصري في برلين عام     

 كتابا ومقـاالً معظمهـا عـن        150وعدا كتاب اآلثار السابق الذكر نشر حوالي        
  .1884الدراسات المصرية وقد توفي في برلين عام 

”ØÛZ@ @

وقـد تركـزت   . دينإحدى دويالت المدن السومرية في جنوب بالد الراف       
إال أنه يبدو أن هـذا      . 1877التنقيبات الفرنسية على كل رابيه في نيلو منذ عام          

الموقع كان مركزاً دينيا لكرسو أكثر منه دويلة بحد ذاته، حيث حدوث المدينـة              
وقد سلطت كمية هائلة    . السومرية بالحبا، حيث قامت بعثة أمريكية بالتنقيب فيها       

الضوء على حقيقتين من تاريخ تيلـوة الـساللة المبكـرة           من التماثيل واأللواح    
وقام الحاكم كوديا الذي حكم المدينـة فـي الفتـرة           . والفترات السومرية الحديثة  

السومرية الحديثة ببناء المعابد بشكل واسع وصنعت له العديـد مـن التماثيـل،              
 والد  ووصلت إلينا بعض النصوص األدبية السومرية المهمة من هذه الفترة وكان          

ننكرسو قد شيد بناية ملغزة اعتقد أوالً أنها كانت بمثابة حجرة دفـن             -كوريا أور 
  .تحت األرض إال أنه تم تحديد وظيفتها الهيدورليكية مؤخراً

òíŒaìÜÐÜÛaZ@ @

وقـد  . الحضارة اللفلوزاية وهي من حضارات العصر الحجري القـديم          
احي باريس وتنتمي   سميت كذلك على اسم المكان التي وجدت به، وهو أحد ضو          

وقد تقدم الرجل اللفلوازي ) سنة230.000منذ حوالي (إلى العصر الجليدي الثالث 
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ومـن  . تقدماً  كبيراً في صناعة األدوات الحجرية، وخاصة في نـوع الـشظايا            
خصائص هذه الحضارة أن النوايا التي ضربت منها الشظايا قد صنعت بعنايـة             

وفي بعض مراحل   . ائي للشظية حسب الطلب   أوالً، حتى يمكن تكييف الشكل النه     
الحضارة وانتشرت الشظايا العريضة الكبيرة وفي أحيان أخرى كانت الـشظايا           
غير عريضة على شكل نصال وفؤوس العصر اللفلوازي المتأخر كانـت معدة            

  .لتركيبها كرؤوس حراب
mìÛZ@ @

جـدت  وقد و . كانت زهرة اللوتس في األزمنة القديمة رمزاً لمصر العليا          
على آثار الدولة القديمة وكان يعتقـد       ) األبيض واألزرق (صور لكل من اللوتس     

وقد زين الناس بها جبـاهم كمـا        . أن لزهرة اللوتس البيضاء قدره على التبريد      
في عمل الباقـات    )  األبيض واألزرق (حملوها في أيديهم، وقد استعمل النوعان       

 قدمت كقرابين للمـوتى، وقـد       وفي تزين حجرات الوالئم، وفي االحتفاالت كما      
استعلم اللوتس بكثرة كوحدة زخرفيـة فـي الفـن والعمـارة طـوال التـاريخ                

وقد صيغت تيجان األعمدة على هيئة بـراعم اللـوتس وزهورهـا            . المصـري
في عقود . وخرز الفيانس، الذي استعمل خالل الدولة الحديثة وفي العصور التالية

  .اللوتس الزرقاء وأحياناً مثل زهرة كاملةالزهور قد صور ليشبه بتالت زهور 
íŠýîß@‘ìÛZ@ @

يقع علـى جـرف يكونـه نهـر         ) عصر النحاس (موقع مهم من مواقع       
أندراكس ونهر آخر على بعد أميال إلى الداخل من مدينة الميريا الـساحلية فـي          

ويتألف من مستوطن ذي حصون متباعدة ومقبـرة كبيـرة          . جنوب شرق إسبانيا  
 ويقع المستوطن ضمن منطقة تبلغ مساحتها Graves Passage كقبور الدهاليز

لـه  ) م2( أقدام   8يحدها امتداد سور حجري يبلغ سمكه       )  هكتارات 5( فداناً   12
أبراج دائرية مبنية بين فواصل غير منظمة، ويحتوي على الكثير من البيوت في             
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واماً دائرية  وعلى الرغم من أنها لم تدرس بدرجة كافية، إال أنها تضم أك           . داخله
  .قبالة السور وبيوتا مستطيلة في أماكن أخرى

وتقع أربعة حصون دائرية مبنية من الحجر فوق نتوء بمسافة نصف ميل   
مع أسـوار   ) م30( قدم   100باتجاه الجنوب الغربي ويبلغ محيط أكبرها       ) م800(

وذات مركز واحد تزينها من الخارج      . حجرية مزدوجة ترتبط الواحدة باألخرى    
وعلى بعد المسافة نفسها إلى الغرب تبعثر ما يقرب من ثمـانين            . ألبراج النائية ا

) م28( قـدماً    94قبراً ودهليزاً جعل في أكوام حجرية مدورة معـدل محيطهـا            
والقليل منها كان من حجر المغليث الضخم في حـين كـان للحجـر الدائريـة                

بينمـا  . مـالط ألخـرى أسوار من حجر المغليث وسقوف معقودة بحجارة بال          
  .كانت لألخرى حجرات جدرانها مبنية بأجمعها من الحجارة بال مالط

أما الدهاليز القصيرة سواء أكانت من حجر المغليث الضخم أو المبنيـة              
بال مالط فإنها غالباً ما تتألف من أقسام مستقلة ذات أحجـار مطليـة بـاأللوان                

ت نحاسية وفخار ملـون     ومملطة واحتوت النصب على مواد ثمينة بضمنها أدوا       
وعلـى  . ومواد مصنوعة من العاج اإلفريقي المستورد، وأصداف طير النعـام         

فإن الموقع يصلح أن يكون نموذجاً لحضارة ميالران فـي منتـصف            ) اإلجمال(
  .م في جنوب إسبانيا والبرتغال.األلف الثالث ق

ðŠìjÏìÛZ@ @

 الغالب أكبر مدن    وكانت في . تقع على نهر مينام شمالي أيونيا في تايالند         
ويوجد . خمر خارج كمبوديا، باستثناء بايماي على نهر مون بالقرب من كورات          

هنا نوعان من الحـضارة، حـضارة إمبراطوريـة خمـر وحـضارة مملكـة               
وقد كانت هذه فيما يحتمل على صلة بمتكلمي اللغة الموفية، التـي            . دفارافـاتي

مباني الباقية في لوفبوري تنتمـي      وال. يقتصر استعمالها اآلن علي بورما السفلى     
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إما إلى عصر خمر وإما إلى ما بعد ذلك، عندما شجع ملوك ثاي على اسـتعمال                
ومما هو جـدير بالـذكر أن       . في المباني الرسمية  ) القمارية(األساليب الخمرية   

األسلوب الخمري كما هو ممثل في لوفبوري من الواضح أنه من أصل كمبودي،             
ذهـا استمدت الكثير من مدرسة لوفبوري المتميزة التـي         ولكن الصور التي اتخ   

يمكن أن تعود أصولها إلى مرحلة دفارافاتي التي أحسن ما يمثلها أمكنـة مثـل               
  .تاكوم براوباثوم

وما يثبت وجود اتصال بين الدلتا ولوفبوري عدد كبير من التراكوتا التي            
 التماثيـل التـي     تثبت قيام مدرسة للفن المحلي ليست من أصل هندي وعدد من          

تسبق القرن الحادي الميالدي  عندما صار اإلقليم جـزءاً مـن مملكـة خمـر                
 بنيه قد وجدت أيـضاً فـي        -واألدوات التي من عصر  ما قبل التاريخ في هوا         

لوفبوري ولكن ال يوجد أي دليل على استمرار العمارة حتى بداية القرن السادس             
ن السابع أو الثامن الميالدي جـاء       وأقدم نص موني معروف من القر     . الميالدي

  .أيضاً من لوفبوري
@ìÛ–ÍãüZ@ @

مستعمرة أقامتها ساللة هان في الصين وأسست هذه المستعمرة  عنـدما              
 إلـى   Wa-tiتـي   - نو اإلمبراطور وو   -أدى تحالف بين شعوب المنطقة وهينغ     

وشيدت بنايات إدارية فخمة انتـشرت      . م. ق 108إرسال الجيوش إلى اإلقليم في      
وتظهـر الكميـات    . حولها المئات من القبور، وقد جرى التنقيب في الكثير منها         

 Lacquerالهائلة من البضائع الصينية، الخزف وأدوات معدنية الكيور والكيـه           
إضافة إلى توابيت صينية تقليدية مصنوعة من الخشب وقد دمر مقاتلو كوكيوريو    

  .م313المستعمرة في حوالي 
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ìÛ@ MÍãbíZ@ @

ية ال تزال موجودة على ضفاف نهر لو، وهو رافد من النهر            مدينة صين   
وكانت المدينة عاصمة الصين القديمة، والبد أنهـا        . األصغر في  مقاطعة هونان    

كانت مركزاً مهماً في مرحلة مبكرة ترجع إلى العصر الحجري الحديث الثالـث             
م حيث تـم الكـشف      . ق 1027-1600 حوالي   Shangdynastyوساللة شانغ   

قايا هامة لهاتين المرحلتين في االقليم ثـم ثبتتهـا عاصـمة ألول مـرة               عـن ب 
 chou Dyn astyم عندما أجبرت ساللة جو . ق770وبصورة رسمية في عام 

 تحت ضغط من البدو وبعد Chane-Anعلى التوجه صوب الشرق من جانغ آن 
ا في  يانغ عاصمة له- الغربية أيضاً اتخذت لو han dynastyانهيار ساللة هان 

هان الشرقية وقد كشف عن قبور مهمة من كل المراحل بالقرب مـن المدينـة               
وهناك اهتمام خاص إلعادة تعمير المدينة وفق التصميم الذي كانت عليه وكمـا             

  .Northern Weidynastyجاء في نص من ساللة دي الشمالية 
ŠìvîÛZ@ @

جانـب  جنوبي تايالنـد علـى ال     . يقع هذا المكان عند ناكون سيتامارات       
الشرقي من شبه الجزيرة في خليج صغير يصلح أن يكون ميناء للتجـارة عبـر           
خليج تايالند وأقصى الشرق، ويبدو أنه كان يؤلف جزءاً من الخط التجاري فـي            

وترجع أهميته في الغالـب     . أقاصي آسيا ابتداء من القرن الثاني الميالدي تقريباً       
ل منها البضائع بـرا عبـر شـبه         للسفن التي تنق  ) ترانسيت(لكونه محطة مرور    

الجزيرة لتجنب الرحلة الطويلة حول الجنوب خاصة، لوجود خطـر القرصـنة            
المستديم في مياه المضيق الضيق، وخالل القرن الثامن الميالدي كان جزءاً مـن     

  .اإلمبراطورية التجارية لسيراواك
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ويوجد نص من ليجور يرجع حول سومطرة التي يحتمل أن عاصـمتها            
 ويوجد نص آخر يرجع تاريخه إلى عام Palembangبالقرب من بالمبانج كانت  
م وهو في غاية األهمية لدراسة تاريخ سومطرا وتاريخ أسرة سـايلندرا            .ق775

وتظهر اآلثار التي وجدت في ليجـور وضـواحيها علـى أهميتهـا             . في جاوة 
امالً هاماً كمركـز لبوذية ماهايانا كما أنها توحي بأن مستودعات التجارة كانت ع

  .في نشر الديانات الهندية في جنوب شرقي آسيا
æìí‡îÛZ@ @

أعطى هؤالء األقوام اسمهم إلى المنطقة التي تقع على الساحل الغربـي              
 Liudiaمن آسيا الصغرى التي عرفت بناء على ذلك لإلغريق باسـم ليوديـا              

ن  وقد عثر على عدد من النقوش مـن القـرني          Ludduولآلشوريين باسم لوددو    
الخامس والرابع قبل الميالد مكتوبة بحروف أبجدية مأخوذة كما هو واضح عن            

  .ولكن اللغة غير مفهومة فهماً جيداً. اإلغريق

 هي مصدر معظم تلك النقوش، وقـد كـشف          Sardisوأطالل سارديس   
ولكـن مكـان سـارديس      . 1914 -1910عنها بتلر من جامعة برنستون بين       
 حيث تمكنت بعثة أمريكية أخرى تحـت        1958الحقيقي غير معروف حتى عام      

وقد صارت ليديا في القرن السابع قبل       . إشراف هانغمان ومعه دتوبلر من تحديده     
الميالد دولة هامة تقع في الوسط بين المستعمرات اإلغريقية على الساحل اإليجي       

ويبدو أن العملة المسكوكة قد نشأت في هذه البيئة أول        . وبين الحضارات الشرقية  
وتوسع ليـديا   . ما نشأت وانتهت بأن أنشأ كروسوس عملة ذهبية وفضية موحدة         

ومنذ ذلك التاريخ صارت    . نحو الشرق أدى إلى اصطدامها مع اكسركس الميدي       
ليديـا والية فارسية وصارت سارديس أقصى النهاية الغربية للطريـق الملكـي       

  .المشهور
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@íìÛ@ïØîÛI1903@ M1972ZH@ @

 أكبر عالم آثار إفريقي 1903لد في كينيا في عام كان لويس ليكي الذي و  
. في عصره كان عامل حقل من الطراز األول  شديد التمسك بمبادئه وأكاديميته            

  .مثيراً للجدل ورجالً ذا طاقة هائلة له قابلية إقناع كبيرة ومقدرة عقلية نادرة

لقد ساهم ليكي الذي  يعرف أفضل ما يعـرف باكتـشافاته فـي وادي               
فهو فريد فـي    .  في تطور المعرفة من عدة جوانب      Olduvaigorge–ي  اولدوفا

. عصرة لالكتشافات التي قام بها عن التطور الحضاري والبـايولوجي لإلنـسان   
ومواسـمه الحقليـة   ) 1927-1926(وأرست  بعثته اآلثارية في شرق إفريقيـا        

 فـي  القاعدة لكل ما تمت معرفته من علم اآلثار واالحاثة1935و1928األخرى  
شرق إفريقيا وكانت سعة معرفته واهتماماته بالعلوم كبيرة جداً وتتجاوز أبحاثـه            

 بحث تغطي مواضيع في السيرة الذاتية والجيولوجيا وعلم الحيوان     200المنشودة  
  .وعلم إحاثة اإلنسان واالثنوغرافيا والسياسة

ìèØîiìubßZ@ @

 ارتفـاع   حصن ضخم يعود لحضارة أنكا يقع بين قمتين جبليتين علـى            
على نهر أوروبا جنوب غرب أنديـز      ) م610( قدم   2000و) م2743(قدم  9000

في بيرو، ومنذ أن أعاد اكتشافه المستكشف األمريكي هيرام بينغام أصبح  حصن     
ماجوبيكهو ببنائه الذي بقي في حالة جيدة وأعد بناؤه أحد المعالم المهمـة التـي               

  .تجذب السياح

لمدينة دفاعاً طبيعيا لها فهـي مبنيـة علـى          ويتيح الموقع الطوبغرافي ل     
وفـي وسـطها سـاحة      )  هكتارا 40( فدان   100مدرجات تبلغ مساحتها حوالي     

مركزية، ويمتاز الموقع بكثير من المعابد والبنايات ذات التصميم الفريـد ومـن             
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مميزات العمارة المهارة الهندسية العالية والبناء البديع للحجـر، حيـث تنظـيم             
ل ساحة داخل أفنية وترتب صحون الدور على المدرجات، ومعظـم        األبنيـة حو 

األبنية منفردة أو تتكون من غرفة واحدة يتصل ظهرها ببناية أخرى رتبت فيها             
  .الطاقات الصماء في تناسق على الحيطان الداخلية

وتبعاً لقوانين أنكا المعمارية فإن الحيطان مائلة، أما األبواب والطاقـات           
القريـب منـه   ) معبد القمر(وفي ) توريون( بمعابد الكهوف في  وتحيط. فمفتوحة

بنايات حجرية وطاقات بديعة، ويعد حجر انتهيونانا الذي يعنـي الحجـر الـذي     
ربطت الشمس به وأحجار ضخمة  أخرى نحتت في مواضعها األصلية بأشـكال       

وتضمن الساللم االتصال بـين المـدرجات       . هندسية مجرد نماذج رائعة للنحت    
عات البنايات، أما الماء فتوزعه قنوات المياه المبطنة بالحجر من  خـالل             ومجم
  . نافورة منقورة بشكل بديع بجانب الشارع العام16

ðŠbßZ@ @

 تقع ماري المتمثلة اليوم بتل الحريري على نهر الفرات بـالقرب مـن             
البوكمال على حدود سورية والعراق وقد أظهرت التنقيبـات التـي قـام بهـا               

 مدينة مسورة واسعة تعود لعصر فجر السالالت األول 1933ن منذ عام الفرنسيو
Early daynastic مع قصر كبير ومعابد غنية بالمنحوتات وأعقبت هذه الفترة 

م مزينة برسوم   .قصر ومعابد تعود إلى نهاية األلف الثالث وبداية األف الثاني ق          
ـ            -1796(سمع أدد   جدارية، وقد ألقت المراسالت الوفيرة بين ملوك مـاري وي

الضوء ) م.ق1759 -1779( أداد ملك آشور وزيمرلم      –ابن شمتى   ) م.ق1780
على النشاطات اليومية  للدولة والقصر وكذلك على األعمال التجارية وقد دمـر             

  .م. ق1759المدينة حمورابي ملك بابل في عام 
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ظهـور الـسجالت    تضم فترة ما قبل التاريخ مرحلة تطور اإلنسان قبل          
فهي تبدأ في إفريقيـا     . الكتابية وتبدأ وتنتهي في أوقات مختلفة في قارات مختلفة        

قبل أكثر من مليوني سنة وفي آسيا قبل أكثر من مليون سنة وفي أغلب أجـزاء                
أوروبا  الوسطى والغربية ليس قبل أكثر من نصف مليون سنة مضت ووصلها             

 سنة مـضت أو     40.000ى فيما بعد قبل     إنسان مـا قبل التاريخ في أماكن أخر      
سنة ومضت بكثيـر  40.000أكثر من ذلك بكثير ففي روسيا األوروبية ليس قبل       

 سنة بكثير وعلى األرجح فـان وصـوله إلـى           40.000وفي استراليا ليس قبل     
  . سنة20.000أمريكا لم يحدث قبل 

م عنـدما   . ق 3400وانتهى عصر ما قبل التاريخ في العراق في حوالي          
صبحت سومر حضارة تلم بالقراءة والكتابة أما نهايته في اليونان فكانـت فـي              أ

م وبعد ذلك بعدة قرون في إيطاليـا واسـتمر هـذا            . ق 600 إلى   1000حوالي  
العصر في معظم أجزاء أوروبا  الشمالية والغربية إلـى عهـد اإلمبراطوريـة              

من عـشر المـيالدي   الرومانية وما بعده أما في استراليا فاستمر إلى القرن الثـا    
  .وفـي أجزاء من غينيا الجديدة إلى القرن العشرين

ان دراسة ما قبل التاريخ تضم التنقيب أو على األقل جمع آثـار ماديـة               
إلنسان ما قبل التاريخ واكثر اآلثار شيوعاً هي األدوات الحجريـة أو الفخاريـة              

يطة تمثل أحجـار  ويكشف اآلثاريون النقاب عن آثار أبنية قد تكون على هيئة بس 
قليلة كانت بمثابة سند لدعامة كوخ أو بمثابة أبنية رائعة مثل اكوام حصن هائـل   
كالذي في ميدان كاسل في دروسن إنكلترا الذي تسهل مشاهدته دون إجراء أيـة              

  .تنقيبات
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إحدى األساليب القياسية للدراسة حيث     ) دراسة الرموز (وتعد النابيولوجيا   
ها التطوري وليس بالضرورة أن تكون هناك معرفة عن     ترتب األدوات في تسلسل   

ويحاول عالم آثار ما قبل التاريخ فهم المجتمعات التي يكشف النقـاب            . وظيفتها
  .عنها بدراسة اقتصادها وتكيفها مع محيطها أو مكانتها ضمن تطور الحضارة

bîÛbßZ@ @

يوجد هذا الموقع على الشاطئ الشمالي من كريت غربي جبل السـيني            
هر به آثار استقرار نبوليني وقد استخدم في الغالب كمرفأ لمراكز الحضارة            وتظ

النيولينية في داخل البالد، وهو غني بآثار الحـضارة المينويـة فيـؤرخ مـن               
الفخار المزخرف بصور   ) م.ق2000-2500حوالي  (المرحلـة المينوية األولى    

رفيـة كالفـأس    ملونة باللون البني المائل إلى الحمرة لتصوير موضـوعات زخ         
  .المزدوج والفراشة

حـوالي  (ويرجع تاريخ القصر بصفة عامة إلى العصر المينوي الوسيط          
والى هذه . وهو يتبع نفس التخطيط العام المتبع في كنوسوس     ) م.ق2000-1500

) بئر الذهب (الفترة أيضاً تنتمي المعظمة المستطيلة وقد أطلق على موضعها اسم           
بية من هذا المكان وتـدل آثـار النـار والـدمار            لكثرة ما استخرج من حلي ذه     

الموجودة في أماكن مختلفة على أن كارثة ما هي التي وضعت نهاية لإلسـكان              
  .المينوي في هذا الموقع

tìßb¾aZ@ @

ربما كان الماموث هو الحيوان الذي نعرف عنه أكثر مما نعرف عن أي               
لهندي إذ يبلغ علـوه     وكان يشبه الفيل ا   . حيوان آخر من عصور ما قبل التاريخ      

، وله نابان طويالن مقوسان وفروة صوفية في        )م4.30(حوالي أربعة عشر قدماً     
سميكة لتحميه من البرد، وإبان العصر الجليدي الرابع كان يتجول فـي قطعـان              
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التي كانت في ذلك الوقت تعـاني       . على ضفاف وادي التيمس في جنوب إنكلترا      
يا حالياً وفي سيبريا عثر على المـاموت        من مناخ قارس يشبه مناخ شمال روس      

  .متجمداً وفي حالة جيدة من الحفظ بواسطة المناخ كأنه كان في حالة تجمد شديدة
bíbßZ@ @

تشمل منطقة مايا التي سميت بهذا االسم نسبة إلـى الـسكان المحليـين                
الناطقين بهذه العائلة اللغوية غواتيماال شبه جزيرة يوكاتـان بأسـرها وأجـزاء             

ويلز وأجزاء مهمة  .رة من واليات تاباسكو وجياباس المكسيكيتين في الغرب       مجاو
من هندوراس وسلفادور في الشرق وترتبط  لغات مايا الرئيسة بأواصـر قويـة      
ممـا يشير إلى أصل مشترك في ماض سحيق، إال أن المتكلمـين فـي لغـات                

راضــي  مختلفة ال يفهم بعضهم بعضاً وأهم التقسيمات  هي تلك التي فـي األ             
مـام،  (واألراضي المرتفعة لغواتيمـاال     )  يوكانيك، رجول وجورتي  (المنخفضة  
  ).وكويشي

وفي اإلمكان اقتناء أثر أسالف مايا إلى الفترة ما قبل الكالسيكية المكبرة            
عندما كانوا يعيشون فالحين في قرى بـسيطة فـي     ) م.ق1000-2000حوالي  (

دالل على هيأة أكثر تعقيداً بالنـسبة       األراضي المنخفضة والمرتفعة ويمكن االست    
تمثالً في  ) م.ق3000-1000(لمايا القديمة في الفترة ما قبل الكالسيكية الوسطى         

بناء مصطبات على هيئة تالل للقصور والمعابد واستمر هذا النهج طوال الفترة             
حيـث أقيمـت مراكـز دينيـة        ) م250 -م.ق300(ما قبل الكالسيكية المتأخرة     

ة وظهرت دالئل على تطور سريع لمجتمع ال تـسوده المـساواة            وسياسية كبير 
وتميزت الفترة ما قبل الكالسـيكية المتـأخرة بالنـسبة لألراضـي المرتفعـة              

  مركز مايا في Kaminaljuyuوالمنخفضة بنمو السكان حيث أصبح كامنيالجيو 
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منطقـة  ) والذي كان في موقع مدنية غواتيماال المعاصـرة       (األراضي المرتفعة   
  ).أمريكا الوسطى(دنية حقيقية وواحداً من أكبر المجتمعات في مسيو أمريكا م

بوجود تأثير قوي من    ) م600-250(وامتازت الفترة الكالسيكية المبكرة     
  في كامينا لجيو وتنم األبنيـة        TEOTIHUCAN) تيوتيهيوكي(وسط المكسيك   

تجاريـة  المعمارية العامة في الموقع والخزف ودالئل أخـرى علـى عالقـات             
وانتقـل هذا التأثير التيوتيهيوكي إلى كامينالجيو مايا في األراضي المنخفـضة           
حيث تؤيد نصوص هيروغلوفية مبكرة في تيكال وصول أحد نبالء كامينـالجيو            
يرجع نسبة إلى تيوثيهيوكان وزواجه من امـرأة  مـن أصـل ملكـي تيكـالي           

يوتيهيوكان في كـل مـن      وتأسيسـه لساللة جديدة وفي اإلمكان مشاهدة تأثير ت       
كامينالجيو وتيكال في نهاية الفترة الكالسيكية المبكرة وأعقبت هذه الفتـرة فـي             

 100األراضي المنخفضة ما يسمى بثغرة القرن السادس وهي فترة تبلغ حوالي            
ولم يكن فيها إال القليل من النشاط العمراني في تيكـال ومواقـع أخـرى               . عام

ت التكريس وقد تكمن أسباب هذه الثغـرات فـي          وتوقف فيها نهائيا عمل مسال    
انهيار نظام دولـة مايا المركزي في تيكـال الـذي كانـت تدعمـه تحالفـات                

  .كامينالجيو، وتيوتيهيوكان

واستطاع المايا في األراضي المنخفضة تجاوز هذه الثغرة بثبات وقـوة           
ال وأعيدت فازدهرت تيك) م800-600(في القرنين األولين من الفترة الكالسيكية 

الحياة إلى الكثير من المراكز األخرى وجرى توسيعها وتم إقامة مراكـز جديدة            
 Copan وكوبان Piedras Negras  وبيدراس نكراس  Palenqueوتعد بالنكيو
 ونارانجو وكاالكمول وكوبا مـن أشـهر المواقـع فـي          Quiriguaوكويوبكيو  

األخرى، وتدهورت حضارة بيد أن هناك مئات من المواقع      . األراضي المنخفضة 
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مايا في األراضي المنخفضة الجنوبية واندثرت فعلياً خالل القـرنين األخيـرين            
وكان هذا االنهيار في بعض جوانبه      ) م1000-800(للفترة  الكالسيكية المتأخرة     

م كانـت   900فبعد  . شبيهاً بالثغرة السابقة إال أن مايا لم تسترد مجدها هذه المرة          
إن انهيار حضارة مايـا     . منخفضة الجنوبية خالية من السكان    معظم األراضي ال  

هذا واحد من األسرار العظيمة في علم اآلثار، وعلى األرجح فإن األسباب كانت             
معقدة وعديدة ومتشابكة شملت ما شملت عليه من إخفاقات في الزراعة واإلفراط            

 المنخفضة  أما في األراضي  . في اإلنتاج والضغوط  الخارجية من وسط المكسيك       
الشمالية فإن االنهيار بدأ متأخراً بعض الشيء عـن الجنـوب وتنتهـي الفتـرة               

 من المكـسيك الـذين      Toltecsالكالسيكية هنا بالغزو الذي قام به التولتكيون            
م ولم يحدث أي    10  في حوالي     Chichenitzaرسخوا أقدامهم في جيجن  اتزا       

ن التـأثيرات التولنبكيــة بـدأت       انهيار أو هجرة في األراضي المرتفعة إال أ       
  .بالظهور نحو نهاية الفترة الكالسيكية المتأخرة

أما في األراضي المنخفضة فقد سيطر التولتيكيون في جيجن اتزا علـى            
ومـن ثـم    ) م1200-1000(الشمال في النصف األول للفترة ما بعد الكالسيكية         
ال أن الحـروب     إ Mayapanكانت هناك نهضة ال بأس بها لمايا في مايابـان           

األهلية وضعت حداً لها في القرن الخامس عشر وعندما وصـل األسـبان فـي               
كان هناك عدد من المدن الصغيرة في الشمال، ولكن لم تكـن           . م1540 -1520

هناك مدن كبيرة حقيقة كالسابق وبقيت األراضي المنخفضة غير مأهولة تمامـاً            
ان وجدوا في األراضـي  المرتفعـة        طوال الفترة ما بعد الكالسيكية إال أن اإلسب       

  .بعض الممالك الصغيرة

لقد كانت تضم مدن ومراكز حضارة مايا النموذجية منـصات ملتـصقة          
والمنصات أبنية تستخدم كمعابد وقصور وكان البنـاء مـن          . ببعضها وأهرامات 
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حجر الكلس المهندم والجص هو المـالط المـستخدم، أمـا بـاطن المنـصات               
ن الحجر واألنقاض األثرية وكان العقد المتدرج أو الكاذب         واألهرامات، فكانت م  

ولـم  . الوسيلة المعمارية الرئيسة التي دعمت سقوف بنايات المعابد والقـصور         
تكـن ألحجار العقد مفتاح، واعتمدت في تثبيتها على ترتيب األحجار في قالـب             

بقه، متماسك صلب، ينثني فيه كل صف من سفوح الحجر إلى األمام أكثر من سا             
ويستمر بناء جانبي العقد نحو األعلى إلى أن تسد الفجوة بينهما بواسطة  غطـاء    

  . حجري

ومن الواضح أن مراكز حضارة مايا وأبنيتها الضخمة صممت كي تؤثر           
على الناظر إليها من الخارج ومن األسفل، حيث وضـعت الـشرفات العاليـة              

ت رائعة مشابهة في مناطق     المزخرفة على قمة األبنية، وتم الحصول على تأثيرا       
أخرى، وذلك من خالل الواجهات العالية الطائرة، وكانت الزخرفة المعمارية يتم           
الحصول عليها بواسطة النحت والمنحوتات الجصية البـارزة وثمـة اخـتالف            

  في الجنـوب وأسـاليب       Petenملحوظ في أسلوبي العمارة فهناك أسلوب بيتن        
أما فن العمارة في األراضي المنخفضة فكان       ريوبك وجيثيز وبووك في الشمال      

اقل توهجاً فالعقود المصنفة كانت نادرة أو معدومة، وكان البناء مـن الطـوب              
  .والحجر بدون استخدام المالط

وكانت الكتابة الهيروغليفية والتقاويم في وضع متطور جداً عند سـكان           
ت أو النـصب    مايا في األراضي المنخفضة السيما في الجنوب، وكانت المـسال         

تقـام بين الحين واآلخر، وحملت هذه تواريخ في نظام تقويمي خاص بحضارة            
مايا، وغاية في التعقيد إضافة إلى معلومات عن التـاريخ والـسالالت، وتحـدد         
التواريخ المبكرة في النصف األخير من القرن الثالث الميالدي الفصل بين علـم             

ة الكالسيكية، أما التواريخ المتأخرة التي تعود آثار الفترة ما قبل الكالسيكية والفتر
لنهاية القرن التاسع للميالد، فقد حفرت على المسالت والنصب عندما بدأت فترة            
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وكانت تقاويم مايا يستفاد منها كأساس للكهانة إضـافة         . مايا الكالسيكية باالنهيار  
ويـل أو نظـام     واحتفظ شعب مايا بعدة تقاويم مثل تقاويم العد الط        . إلى التاريخ 

) يومـاً 365(يوماً وتقويم شمـسي حقيقـي ذي        260التأرخة وتقاويم الكهانة ذي   
واستند المايا في معرفتهم التقويمية هـذه       . يوما582ًوالتقويم الزهري المتضمن    

إلى تقليد التنجيم الذي كان موجودا لدى أقوام سبقتهم، وهناك أدلة علـى أنهـم               
ومن الممكن اآلن قراءة مـا      . اطق لألرصاد استخدموا مواقع وبنايات محددة كمن    

يصل إلى أربع كتابات مايا الهيروغليفية وكانت هذه الرموز المنقوشة التي تمثل            
  .صور عجيبة للرجال والحيوانات على األرجح صوتية أو صورية

æbibíbßZ@ @

التي أصبحت عاصمة دولة    -لقد ذكر كتاب إسبان مبكرون مدينة مايابان          
وتظهر آثار مواد البناء    . يوكاتان في القرن الرابع عشر للميالد     مايا الموحدة في    

 أن المدينة كانت مأهولة في الفترة الكالسيكية إال أن          -المشيدة بأسلوب بوك مايا   
. م1283 -1262التقليد المحلي يقول أنها أسست في تاتون واستمرت بين أعوام           

لمستعمرين من جيجن   ويشير ما سمي بالتأسيس إلى مستوطنه هناك لجماعة من ا         
ايتزا، ومعظم البنايات مشيدة بأسلوب تولتك جيجن ايتزا، ولها مركز يضم نسخة            

لكنها . طبق األصل من كاسيتيلو، وعددا من القاعات ذات األعمدة ومعابداً أخرى          
إذا قورنت بما هو موجود في جيجن ايتزا، فإن مهارة البناء فيها تبدو منحطـة               

  .وفي حالة متدهورة

حجار كانت ذات هيئة خشنة وكانت الفجوات فيها تمأل بالمالط وهذا           فاأل
يمثل خروجاً عن أسلوب األبنية الرائعة لجيجن ايتزا، وكان فن ونحت مايابـان             

وكانت منطقة السكن المكتظة تقع بين المركـز الـذي          . في حالة متدهورة أيضاُ   
وتنـاثرت  ) كم1.6(أحيط بسور واطىء وسور خارجي يبلغ طوله أكثر من ميل           
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وهـذا نقـيض للتخطـيط    . البيوت بشكل عشوائي، كما كان الحال في قرى مايا        
الدقيق للمدن المكسيكية الوسطى، وشيد كل منزل في ساحة األرض الخاصة بـه    

  .يحيطه سور حجري واطىء
îÏìÜ×@kÓbrßZ@ @

 Big Gametraditionأقدم مثاقب قذف لتقليد صيد الحيوانات الكبيـرة    
وتمتلك المثاقب الحجريـة الكبيـرة المـستدقة األطـراف          . اليةفي أمريكا الشم  
مخـددة عنـد القاعـدة مـع        . كانت تشظى عن طريق الطرق    . المميزات اآلتية 

رؤوسها الواسطة باتجاه القاعدة أن قاعدة مثقب كلوفس مقعـرة كمـا أن حافـة              
القاعدة قد شخدت عادة بواسطة الصقل وربما لضمان عدم انقطاع السيور التـي             

  .بت المثقب بأداة القذفتث

وهناك افتراض  أن أداة القذف  كانت رمحاً بسبب حجمها وتباين طول             
-1سم كما أن اتساعها عند أوسع نقطة يبلـغ          12.7( انج   4-2المثاقب هذه من    

والمثاقب المتأخرة األكثـر تعقيـداً مثـل مثاقـب فولـسوم            ) سم4-3(انج  1.5
FOLSOM خت مثاقب كلـوف إلـى    تطورت من رؤوس الرماح هذه وقد أر

م في موقع بالك ووتردرو في نيومكسيكو وكانت تستخدم لصيد          .ق9220حوالي  
  .اللبائن المنقرضة اآلن مثل الماموث والثور األمريكي العمالق

òíìn¾a@kÓbr¾aZ@ @

 مصطلح يطلق على مثاقب القذف التي طورت مـن مثاقـب فولـسوم               
م فـي شـمال     .ق8000مصطادة بعد   وكلوفيس التي تعود إلى تقليد الحيوانات ال      

أمريكا والمثاقب المستوية خالية من الخطوط المحفورة وهي عبارة عن أشـكال            
حجرية كبيرة مستدقة صنعت بواسطة أساليب التشظية بالضغط وليس التـشظية           
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بالطرق وقد عثر عليها في منطقة واسعة كانت في الفترات ما قبـل التاريخيـة               
  .في غرب شمال أمريكاالمبكرة منطقة رعي السهول 

وهناك نوعان من المثاقب المستوية يسمى األول بلينغيو على اسم موقع             
كان يصطاد فيه الثور األمريكي في تكساس فهذه المثاقب ذات قواعـد مـستوية              

م وليس هناك فرق    .ق5100 -7800ونهايات رفيعة للمسك ويرجع تاريخها إلى       
انية التي تعرف بالمثاقـب المـشظية       جوهري بين مثاقب بلينفيو والمجموعة الث     

الموازية ومع ذلك فإن المجموعة األولى التي تتمثل بأفضل صـورتها    فـي                
حضارة حوض اغيت له مثاقب أطول وارفع واكثر اتقاناً مـن مثاقـب بلينفيـو          

  .وتملك قواعد مستوية أو مقعرة
pa‹çì�aZ@ @

ى األحجـار  للداللة عل) حجر كريم (يستخدم في الوقت الحاضر مصطلح        
الكريمة أو شبه الكريمة المحفورة بعمق والمستخدمة لمنع طبعات لألختام لكـن            
األحجار الكريمة كانت شائعة أيضاً في القديم كأدوات زينة وتعاويـذ ووجـدت             

 أوالً في العصر المينوي المتوسط في كريت، إال         Intagliosاألحجار المحفورة   
عمالً حتى القرن السابع قبـل المـيالد        أن أسلوب عمل هذه األحجار لم يعد مست       

مـن  ) الخنفساء السوداء (م أسلوب الختم الذي يشبه      .وأدخل في القرن السادس ق    
إلـى أسـلوب    ) الذي يشبه ظهر نوع من الخنفساء الدائرية      (مصر وطور الشكل    

وكانت المجوهرات الرومانية عادة    . صنع األحجار الكريمة اإلغريقية الكالسيكية    
تركيبها في الخواتم وتظهر النقوش التي عليها صـورا لمـشاهد           مسطحة وذلك ل  

  .أسطورية متنوعة جداً

وكانت الكوارتزيات من أشهر األحجار بضمنها اليشب والعقيق والصرد           
وكانت األحجار شبه الكريمة أكثر األحجار شيوعاً في صناعة المجوهرات مثـل 



  572

نت معروفة أيضاً مثلما كان     العقيق األحمر والالزورد إال أن الزمرد والصفر كا       
 في الشرق األقصى وكان تقليد األحجار الكريمـة هـذه بواسـطة             Jadeالجيد    

  .الزجاج ومزيج من الصلصال والماء شائعاً
xŠ‡¾aZ@ @

نوع من المسارح طوره الرومان يحيط بساحة رملية كانت تقـام فيهـا             
ة من الخشب   وكانت أول المدرجات بيضوية الشكل مشيد     . ألعاب المصارعة عادة  

وكـان  . ثم أصبحت تبنى فيما بعد من الحجارة وأعظمها الكالسيوم فـي رومـا            
محـل الجلوس للنظارة عادة على شكل شرفات ذات صفوف مدرجة تبلغ دورين   

كما كان هناك ما يوفر للساحة سقفاً يقي من المطـر والـشمس             . أو ثالثة علوا  
ضع فيها الوحوش الضارية    وهناك تحت الساحة أحياناً قنوات وممرات كانت تو       

  .وعدة المسرح
bía‹¾aZ@ @

كان يعتقد في الصين أن للمرايا قوة سحرية تؤثر على  األرواح وعليـه           
) م. ق 221 -1072(فإنها كانت غالباً  ما تدفن في القبور منذ قترة ساللة جـاو              

وكانت تصنع من البرونز على ظهرها نقـوش محكمـة         . ومن عهد ساللة تانغ   
دب وهي مصقولة صقالً رائعاً ولم تختف المرايا من الـصين أبـداً     وسطحها مح 

  .ويبدو أنها مارست تأثيراً مهماً في اليابان

وكانت المرايا في العصور الرومانية واإلغريقية عادة على هيئة أقراص          
مزينة بأنمـاط وأشـكال منقوشـة    ) قصدير وبرونز(مصنوعة من معدن صقيل    

من المحتمل أنها صنعت من العظم والعاج ولقـد         وغالباً ما  كانت ذات مقابض       
بقيت بعض المرايا البرونزية من الفترة السلتية في بريطانيـا عليهـا تـصاميم              
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الذي يسمى الفـن    ) م100-م.ق100حوالي  (مجردة تعد نموذجية لفن هذه الفترة       
  .الجذري
|¾aZ@ @

ـ  (لقد استخدم علماء اآلثار األساليب العادية لمسح األرض            سوية مثل الت
منذ فترة طويلة لرسم الخـرائط والخطـط لألعمـال          ) ورسم اللوحات المستوية  

إال أن  . الترابية القديمة، واألبنية القائمة، والمعالم التي يعثر عليها عند التنقيـب          
وقـد  . هناك اآلن استخداماً متزايداً للتصوير الجوي ألنه يوفر الكثير من الوقت          

ألخيرة للبحـث عـن المعـالم المطمـورة         طورت أساليب عديدة في السنوات ا     
والمغمورة وتستخدم العديد من أجهزة سونار للكشف عن حطام السفن المغمورة           

  .والتركيب الداخلي لنصب هائلة مثل األهرامات في مصر والمكسيك

وقد برهنت طريقتان علميتان وهما التجديد المغناطيسي للموقـع ومـع             
 في الكشف عن األبنية المطمـورة ويـستخدم     المقاوميه على انهما مهتمان للغاية    

علماء اآلثار هاتين الطريقتين على نطاق واسع وتستعمل أدوات حساسة للكشف           
عما هو شاذ في الحقل المغناطيسي لألرض الذي تسببه المواد الحديدية واألبنيـة    

ويقيس مع المقاومية مقاومـة األرض للتيـار        . المحروقة مثل المواقد واالكوار   
ائي المار من خاللها، إذ يتيح نقصان الرطوبة في الحيطان واألرضـيات            الكهرب

مقاومة عالية بينما تمنح الرطوبة العاليـة فـي الحفـر           ) مثل القبور (والفجوات  
والخنادق المغمورة مقاومة اقل من األرض التي لم يعبث بها وحتـى األسـاليب         

زال ذات فائدة لـدى     التقليدية مثل أسلوب الكشف بوساطة الغطس في الماء ال ت         
. العمال المهرة على الرغم من أن األساس العلمي لهذا األسلوب لم يفهـم بعـد              
وتتيح عملية حفر التجاويف معلومات غنية عن طبيعة وعمق ومدى التراكمـات            

  . اآلثارية
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‹¾aZ@ @

وهي ) االوركسترا(كان المسرح اإلغريقي يتألف من عنصرين الجوف        
واالوديتوريوم  وهي   . رقص وغالباً ما كانت دائرية    مساحة مخصصة للتمثيل وال   

منطقة المشاهدين التي كانت في األصل عبارة عن سفح تل أو منطقة منحـدرة              
كان يجلس عليها المشاهدون ومنحت هذه الترتيبات لتصميم المسرح شكل حرف           

D             باإلنكليزية مع مقاعد خشبية أو حجرية في منطقة األوركسترا وهذا التصميم  
وف في عدة مواقع مثل أبييدايوروس، أما سكيثي الذي كان في البداية عبارة             معر

م ليشكل ستارة المسرح    .عن حجيرة من األقمشة فقد تطور في القرن الخامس ق         
الخلفية إليواء الممثلين وبنى المسرح الروماني النمط المسرحي اليوناني إال أنـه          

بناء وهناك أمثلة جيدة شاخصة حتى      غالباً ما كان هناك سكيثي أكثر إحكاماً في ال        
  .Orange وأورنج Pompeiاآلن في بومبي 

òÜ¾aZ@ @

مصطلح يستخدم لوصف بالط أو عمود حجـري يحمـل عـادة نقـشاً              
كتابيـاً، أو يكون منحوتاً وال سيما لوصف شواهد القبور اليونانية وابتدأ أسلوب            

استمر إلـى القـرن     م في أثينا و   . ق 600البالطات المزخرفة بإتقان في حوالي      
أما في آثار أمريكا الوسطى القديمة، فإن المسالت عبـارة عـن            . م.الخامس ق 

نصب عمودية مسطحة، غالباً ما تنحت بنقوش هيروغليفية وتقويمية، وتظهر هذه 
في وقت مبكر يرجع إلى فترة ما بعد الكالسيكية ويبدو أن األولمـك اسـتخدموا             

 ومـا   Treszapotes في تريس زابواتس     Cلة  نصباً كهذه، وذلك استناداً إلى مس     
م واستمرت لستة قـرون كأحـد       300يسمى بمسلة العبادة لمايا التي ظهرت في        

  .المظاهر المهمة لحضارة مايا في األراضي المنخفضة
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ðŠbà¾aZ@ @

الخط المـسماري وهـو     ). على شكل وتد   (– Cyneiformتعني كلمة     
وآشور، وسمي كذلك ألن حروفه     . ابلالنمط الذي استعمل لكتابة لغات سومر، وب      

مكونة من خطوط على شكل وتد أو مسمار، وقد نشأ الخـط المـسماري فـي                
وهو أقدم نوع معروف من الكتابة، وقد بقيت        . غضون األلف الرابعة قبل الميالد    

الكتابات المسمارية حتى اآلن، إذ أنها سطرت على ألواح من الطين الطري ثـم              
  .جمدتحرقت هذه األلواح حتى 

‹—ßZ@ @

تقع مصر في الركن الشمالي الشرقي للقارة اإلفريقية على أنها انتمـت              
حضاريا دائماً إلى عالم حوض شرق البحر المتوسط والشرق األدنـى، وهـي             
واقعة عند أحد طرفي الهالل الخصيب، ذلك الحزام المتصل  تقريباً من المناطق             

ة التي تمتد من مـصر عبـر        الخصبة، التي تكون قوساً من المجتمعات المستقر      
ولو أن مصر جزء من هذا      . فلسطين ثم سوريا إلى أراضى نهري دجلة والفرات       

العالم، إال أنها رغم ذلك احتفظت بنوع ما من االنعزال عنـه بـسبب موقعهـا                
وقد نشأت في مصر منذ عهـد بعيـد جـداً           . الجغرافي ومالمحها الطوبوغرافية  

لنيل الذي كان له وحـده فـضل تـوفير          حيـاة مستقرة منظمة على طول نهر ا      
وقد أدى وضع مصر الجغرافي إلى أن يتكون فيها فن          . مقومات الحياة في مصر   

  .وثقافة مستقلة تقريباً وذات طابع مصري بحت

م عندما وحد   . ق 3100لقد بدأت فترة السالالت التاريخية في مصر نحو         
التاريخي نارمر كـال    الملك األسطوري مينيس الذي من المحتمل أن يمثل الملك          

وهنالك إجماع على تقسيم     . من مملكتي ما قبل السالالت في أعالي مصر وأسفلها        
تعقبها فترة إغريقية عندما    ) أي عوائل حاكمة  (ساللة  30تاريخ مصر الالحق إلى     
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حكم البلد البطالسة سليلو أحد قادة اإلسكندر الكبير وانتهت فترة البطالسة فــي             
فاة المملكة السابقة وضـم البلـد إلـى اإلمبراطوريـة           م عند و  .ق30مصر في   
  .الرومانية

) م.ق2686 -3100نحـو  (وتأتي معظم المعلومات عن الفترة القديمـة   
التي تضم السالالت األولى والثانيـة مـن التنقيبـات فـي سـقارة وأبيـدوس                 
وهيراكونبوليس، وفي هذه الفترة بالذات ظهرت معظم السمات المميزة للحضارة          

) م. ق 2181-2686نحـو   (وتؤشر السالالت الثالثة حتى الـسادسة       . عونيةالفر
والتي تشكل المملكة القديمة العصر العظيم لبناء األهرامات وذروة في اإلنجـاز            

وقد ألقـت التنقيبـات التـي أجريـت فـي حقـول مـصطبة               . الفني والعقلي 
MASTABA            حول أهرامات جيزة وأبي صير وسقارة وميدوم ضوءا علـى  

 قرناً، وأتاح ضـعف الـسلطة       45اة اليومية التي كانت سائدة قبل أكثر من         الحي
المركزية بعد نهاية الساللة السادسة، فرصة تجزئة البلد إلى إمـارات مـستقلة             
استقطبت بالتدريج حول حكام هيراكليوبوليس في الـشمال الـسالالت التاسـعة            

فليس هناك  .  وهكذا )الساللة الحادية عشرة  (وطيبة في الجنوب    ) حتـى العاشرة 
إال القليل من النصب التي ظلت قائمة من هذه الفترة المتوسـطة األولـى التـي           
سادها االضطراب وقد استقت معظم المعلومات عن وضع البلد من مقابر الناس            

م عندما وحد ميتنوحتب    . ق 2040العاديين، وأعيد النظام وعم الرخاء في حوالي        
  .الثاني حاكم طيبة مصر مرة أخرى

التي أعطيـت هـذه     ) م.ق1633-2040نحو  (وأثرت المملكة الوسطى    
الفترة والتي ضمت السالالت الحادية عشرة حتى الثالثة عشرة ذروة أخرى فـي           
الحضارة الفرعونية فقد تم الوصول إلى مستويات جديدة من الجودة فـي الفـن              

يـرات  ومهارة الصنعة وتشهد على ذلك التنقيبات التي أجريت فـي مـدافن األم        
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وسيدات البالط والموظفين الكبار في منطقة فيوم وطيبة وقد أظهرت اللقى التي            
وجدت في كريت والبالد الواقعة في شرق البحر المتوسـط وآسـيا الـصغرى              

وأصبح الهكسوس خـالل    . والنوبة، المدى الذي وصله النفوذ والتأثير المصريين      
في الدلتا من القوة واسـتطاعت      فترة الساللة الثالثة عشرة التي كانت قد تغلغلت         

فيها من تنصيب حكامها محل الفراعنة، وإخضاع ملوك مصر الـوطنيين فـي             
نحو (النهاية وقاوم هؤالء الفراعنة الهكسوس الذين شكلوا الساللة الخامسة عشرة          

ساللة طيبة السابعة عشرة في الجنوب وتمكن أحموس وهو         ) م.ق1650-1567
منهيـاً  . م. ق 1567كسوس من مصر في حوالي      واحد من أمرائها من طرد اله     

  .بذلك الفترة المتوسطة الثانية ومؤسسا الساللة الثامنة عشرة

التـي  ) م.ق945-1567نحو  (وصارت مصر في فترة المملكة الجديدة       
تتألف من السالالت الثامنة عشرة حتى الحادية والعشرين واحـدة مـن أقـوى              

حيث وصلت تخومها مـن ناحيـة       . اإلمبراطوريات وأغناها في الشرق األدنى    
الشمال إلى الضفة الغربية من نهر الفرات ومن الجنوب إلى أبعد من شالل النيل              

وقد منح كل من تل العمرنة الذي كان قد شيد على أرض بكر وهجر بعد               . الرابع
جيل واحد، وقرية العمال في دير المدينة معلومات غنية عن الحياة اليومية لهذه             

ت التنقيبات في المقابر الكبيرة في طيبة عن مدافن وهي على حالتها  وكشف. الفترة
األصلية، ومنحوتات بارزة رائعة وصور جدارية تقف شـاهداً علـى الروعـة             

وتشهد المعابد الضخمة   . الفنيـة وتعطي معلومات عن العقائد والعادات الجنائزية      
 واألقـصر   في أبيدوس وممفيس وأبي سمبل وطيبة، وتتضمن األخيرة الكرنـك         

إال أن ظهور الحثيين وشـعب البحـر فـي          . والدير البحري على عظمة مصر    
  .الخارج والضعف المطّرد لحكومة في الداخل أديا إلى التدهور
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نحـو  (وصارت مصر في نهاية الفترة المتوسطة الثالثة أو الفترة النيبية           
 من الـضعف إلـى درجـة        24 إلى   22التي تشمل السالالت من     ) 945-750
طاع معها الملوك النوبيون المتمصرون من السودان احتالل  البالد وإقامـة            است

وتتميز هذه الفترة بنهـضة     ). م. ق 656-750نحو  (الساللة الخامسة والعشرين    
فنية استندت إلى الصيغ التي كانت سائدة في المملكـة القديمـة واسـتمر هـذا                

نحـو  (والعـشرين   النهوض بقيادة ملوك مصريين محليين من الساللة السادسة         
، والتي تسمى بفترة سايس إال أن اتباع سياسة توسع خارجيـة            )م.ق664-525

وباحتالل الفرس لمدينة بابل    . أدت إلى نزاع مع اآلشوريين، ومن ثم مع البابليين        
وتكوين ما يسمى باإلمبراطورية األخمينية، التي تمثل حكـم         . م. ق 539في عام   

لت مصر تحت الحكـم األخمينـي فـي عـام           االستعمار القديم في المنطقة، دخ    
وأصبحت مصر تابعة إلى اإلمبراطورية األخمينية واسـتمر حكـم          ) م.ق528(

عندما احتلها االسكندر الكبير وأصبحت     ) م. ق 332(الفرس في مصر حتى عام      
مصر تحت حكم البطالسة بعد انقسام إمبراطورية االسكندر واستمر حكمهم فيها           

وبـذلك بـدأ مـا      )  أوغسطس(حتلها الملك الروماني    حيث ا ). م.ق30(إلى عام   
م حيث تـم  639يعرف بالعهد الروماني في مصر، واستمر حكمهم فيها إلى سنة    

تحرير مصر وإرجاعها إلى الحظيرة العربية على يد القائد العربي عمـرو بـن           
  .هـ21العاص في عام 

òj—ßZ@ @

 بنيـت علـى     نوع من القبور المصرية القديمة  القائمة بصورة منفردة        
منطقة تضاريس مفتوحة، السيما خالل فترة المملكة القديمة، إال أنهـا وجـدت             

والطبقـة العليـا ذات تـصميم       . أيضاً خالل فترات المملكتين الوسطى والحديثة     
مستطيل الشكل وجدران خارجية منحنية بعض الشيء، بنيت فوق حجرة دفن يتم            

لمة عربية األصل الن هذه القبور      والك. الوصول إليها عبر نفق عمودي أو ساللم      
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تشبه بصورة عامة المصطبه، وكان للمصاطب المبكرة طبقات عليا صـلبة إال            
أنها ضمت فيما بعد مجموعة كاملة من الغرف وبنيت المصاطب التـي كانـت              

  .غالباً ما تتخذ قبوراً لحاشية الملك في شوارع منتظمة حول هرم الملك الحاكم
òíë‡îÛa@åyb¾a@Z@ @

  مشتقة من اللغة اإلنكليزية القديمة وتستخدم        Quernللغة اإلنكليزية   إن ا 
وتتألف المطاحن المحوريـة مـن      . للداللة على المطاحن أو المجارش الحجرية     

حجر منخفض مقعر، حيث كان يضغط عليه بحجر صغير آخر لطحن الحبـوب             
ـ            دار ومواد أخرى، أما المطاحن القرصية فتتألف من قرصين حجريين دائريين ي

الجزء األعلى منها بوساطة اليد، وأدخل النوع األخير في وقت متأخر من فتـرة             
  .ما قبل التاريخ في أوروبا

djë@µÈßZ@ @

التسمية العربية القديمة للمنطقة  التي تشمل اليمن الحالية والشائع عنـد              
األكثرية، أن دولة معين كانت أول دولة ازدهرت حضارتها في الجزء الجنـوبي             

ولكـن بعـض    . م.ق650 -1300ي من جزيرة العربية وذلك في حـدود         الغرب
الباحثين يعينون بداية المعينية في األلف الثانية وحتى في األلف الثالثة قبل الميالد             

وكانـت  .  ملكاً من ملوك معين    26وقد وجد الباحثون في النقوش المعينية أسماء        
 المسمى معين في الجـزء      وهي اآلن في الموضع   ) قرناو(عاصمة الدولة المعينية    

  .الجنوبي من الجوف إلى الشمال الشرقي من صنعاء

. وقد ازدهرت دولة معين في جوف اليمن  بين نجـران وحـضرموت            
وشملت في عهد ازدهارها جميع جنوب الجزيرة تقريباً، وامتدت حتـى الحجـاز             

وكان يسري نفوذها إلى أجزاء الجزيرة األخرى، وعلى الـرغم مـن أن             . شماالً
النقوش المعينية  التي عثر عليها المنقبون ترجع إلى بداية األلـف األولـى قبـل      
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الميالد، غير أن هناك دالئل ثابتة على أنـه كـان للمعينـين القـدماء عالقـات                 
ويرجـع اتـصالهم    . واتصاالت مع اآلكديين والسومريين والبابليين والكنعـانيين      

وكان يجري هذا االتـصال     . وفبالعراق إلى عهد ترام سين الفاتح االكدي المعر       
وأهمه تجاري عن طريق القوافل التي تتجه من اليمن شماالً بموازاة البحر األحمر 
تقريباً عن طريق مكة والمدينة إلى تيماء، ثم بطريق جبل شـمر إلـى العـراق،             
وهناك طريق يتصل مـن مكة والمدينة بالبتراء يتشعب منه طريق في الـشمال             

ل الفرع الذاهب إلى بالد الشام إلى البحر المتوسط فـي         إلى مصر وسورية، ويص   
غزة،  أما أهل سبأ فكان موطنهم في جنوبي الجزيرة في الركن الجنوبي الغربي              

تقع إلى الشرق مـن صـنعاء بحـوالي         ) مأرب(وكانت عاصمتهم األخيرة    . منها
وكان الملوك السبئيون األوائل يعاصرون ملوك معـين وأن الـسبئيين           . ميال60ً

وبالد اليمن لم تشتهر بالتجارة وحـسب،       . ورثوا عن المعينيين مملكتهم وسلطانهم    
بل كانت قد اشتهرت أيـضاً بمـشاريعها الزراعيـة المرتكـزة علـى االرواء               
االصطناعي، فأقاموا السدود والخزانات مما ساعد على إعمار مساحات كبيرة من           

وبـذلك  .  عال من العيش   األراضي الزراعية وجعلها قابلة لسكنى البشر بمستوى      
تكون حضارة اليمن شبيهة بالحضارات القديمة التي نشأت في وادي الرافدين وفي 

إن قصة سد مأرب وما اشتهر      . وادي النيل والتي ازدهرت على الري والزراعة      
  .به أهل اليمن من العناية في شؤون الري والزراعة يؤكد ذلك

 ورد فـي أخبـار الملـك        واقدم ذكر للسبئيين في المصادر المـسمارية      
حيث يذكر أنه فـي الـسنة       ) م. ق 727-745(الثالث  ) نجالت بالسر (اآلشوري  

التي حنثت بيمين طاعتهـا     ) ملكة العرب (أخذ جزية من الملكة شمسي      ) م.ق732
ولكن رجع قومها السبئيون إلى الطاعة وقد ذكر هذا الملك بعض القبائل واألقوام             

  .العربية ممن دفع له الجزية 
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 حضارة وادي الرافدين وحـضارة      –موقع بالد اليمن بين الحضارتين      و
 كانت أشبه بهمزة الوصل بينهما، وممـا ال شـك فيـه أن تكـون                -وادي النيل 

الجزيـرة العربية قد تأثرت بهذين المركزين الحضاريين كمال اتصلت الجزيـرة           
  .العربية بالهند وبحضارة وادي السند عن طريق البحر

ða‹iìÛbßZ@ @

ه المنطقة التي تقع إلى الجنوب من جبال دنجرك في كمبوديا، كانـت             هذ  
وهي الصناعات التي كانت تقوم بها كما       . مركزاً لصناعات التعدين قروناً عديدة    
وقد كشفت الدراسات األثريـة عـن قيـام         . يظهر أقوام قبلية تعرف باسم كوي     

 مـشغولة   حضارة نيوليثية في اإلقليم مع مجموعة كبيـرة مـن أدوات الحجـر            
ولها جميعـاً   . بطـرق مختلفة من الصناعة، تشظية، صقل، نشر وثقب األشكال        

حافة قاطعة بعيدة عن المركز والكثير منها قواديم تشمل أيضاً أزاميل ومظـافير             
ولها مقطع مستعرض على شكل عدسة أو شبه منحرف أو ) منحت مقعر المقطع(

رق أقمشة من لحاء الشجر،     ومطا) مسن(مستطيل، وقد عثر على صاقالن واسنه       
  .وأدوات فخاري وساكين ونصال وأساور وخرز مثقوب

كما يوجد أيضاً عدد من القوالب المستعملة في صب البرونـز واألدوات            
البرونزية تشمل فؤوسا بسيطة لها حافات غير متوازية وأزاميل وشفرات ساكين           

ي نفـس المواقـع   ومناجل وأساور، كما توجد دالالت كثيرة على شغل الحديد  ف        
وتوجد مجموعة كبيرة من الخزف، وإن كـان ال يوجـد أي أثـر للطـالء أو                 

وجميع الفخار محروق بنار هادئة نسبياً، والزخرفة  إما محفورة وإما           . التلويـن
منقوشة بالنقش البارز بروزا خفيفاً أو ربما عملت بعض التـصميمات بواسـطة        

والفخار لـه بعـض     . ض والغطيان طبعات الحبال كما يوجد نقص ملحوظ للمقاب      
الوشائج مع فخار سامرونج سن التي تقع إلى الجنوب غير أنه يرجع أن صالتها              
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الحقيقية كانت  مع حضارات الستب االوراسـي ربمـا عـن طريـق يونـان                
Yunnan.  

Ñ¿Z@ @

مدينة مصرية قديمة كانت عاصمة الشمال ومركز اإلله بتاح، تقع علـى           
مقابل القاهرة واستناداً إلى األسـطورة، فـإن المدينـة          الضفة الغربية لنهر لنيل     

وقـد كـشفت    . م. ق 3000أسسها مينيز الملك األول  للساللة األولى في حوالي          
التنقيبات مؤخراً عن بعض مدافن المملكة الوسطى فـي معبـد يعـود للـساللة             

  إال أنه لم يبق من المدينـة إال        Apisالثامنـة عشرة ومكان لتحنيط ثيران أبيز       
قليالً ولم تكن المدينة في األصل تسمى ممفيس فقد اشتق االسم من هـرم بـيس                

  .األول في مقبرة ممفيس الكبيرة في سقارة

 سنة وقد تـم     3000وكانت سقارة منطقة دفن لمدينة ممف لما يزيد عن          
الكشف عن مئات القبور، إال أن الكثير منها ال يزال ينتظر التنقيب، وقـد عثـر        

وفي . وأعيد اكتشاف القبر المفقود للملك هوريمهب     . م مومياء هنا  مؤخراً على أقد  
 EMERYايمـري   ، ب.شمال سقارة تقع المصطبات القديمة التي استظهرها و       

وبالقرب منها تقع أيسيوم مكان الدفن الذي تم اكتشافه مؤخراً، ويعـود ألمهـات           
مة المزينة بشكل   وباإلضافة إلى قبور المصطبات العائدة للممكلة القدي      . ثيران أبيز 

وهناك الهرم المدرج زوسر وهرم     . بديع، والتي تعد من أشهر النصب في سقارة       
  .وبتيز

Šbqa@áÜÇë@…bä¾a@Z@ @

تبدل المناخ تبدالً مفاجئاً في كثير من المناطق في عصور ما قبل التاريخ             
وهناك سبب معقول يجعل من االعتقاد بأن تأثيره كان غالباً ذا أهميـة حيويـة               
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نسان، وقد اضحت التبديالت قليلة منذ نهاية العصر الجليـدي األخيـر لكـن              لإل
  .تنـاوب الفترات الجليدية وتداخلها يوحي بتبدالت في المناخ

وتأتي إحدى الطرق المألوفة في إعادة تركيب المناخ من تحليل حبـوب            
اقبـة  اللقاح والبقايا النباتية ذات العالقة،  وتستخرج حبوب اللقاح من طبقات متع           

كيف أن غابة نفـضية     ) رؤية(من راسب عضوي وغالباً ما يكون ممكناً معرفة         
تستحوذ عليها أشجار مثل البلوط حلت محل غابات الصنوبر التي كانت قد حلت             

ويمكن للنباتات الفردية أن تكـون غنيـة        . محل أشجار سهول التندرا المنخفضة    
 الذي يشير وجوده إلى     Montpelierمونت بيلير   ) شجر(بالمعلومات مثل قبقب    

مناخ دافئ وعثر عليه في الترسبات ما بـين الفتـرات الجليديـة فـي جنـوب            
بريطانيـا أو سرخس الماء، الذي انقرض قبل الفترة بين الـدورين الجليـديين             

كما أن بقايا الحيوانات هي األخرى من األمور التي تشير          . األخيرين في أوروبا  
ي ال تزال أصدافها باقية على هيئة متحجـرات         إلى المناخ فبعض الرخويات الت    

مكيفة للمناخات التي هي أدفأ من تلك المناطق التي توجد فيها فتشير هكذا إلـى               
فترات مناخية دافئة، وكذلك الحال مع الثدييات مثل الكركدن التي وجد أنها تشير             

خرى على ما يبدو إلى المناخ الدافىء ويوحي غزال الرنة وثور المسك وأنواع أ            
  .كثيرة بمناخ أكثر برودة عند العثور عليها في المناطق المعتدلة

ولعل الدليل المتأني من تقدم الجليد من أكثر المؤشرات الحاسمة، إال أن            
مجموعة من أكثر السمات مختلفة عن السمات التي لها صـلة بالجليـد الـدائم               

أنماط (بة المضلعة   مثل األوتاد الجليدية والتر   ). األرض المتجمدة بصورة دائمة   (
تعطي دليالً جيداً على مناخ أبرد حتى خارج المنطقـة          ) سطحية في مناطق ثابتة   

المتجمدة وهناك من يذهب إلى أن الغبار الذي حملته الرياح المـسمى الراسـب               
 الذي عثر على طبقات سميكة  منه عبر أوروبا، يشير هو اآلخر Loessالطفالي 
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الجاف، ويبدو مؤكدا أن التقلبات في معـدل سـقوط          إلى أنواع من المناخ البارد      
  .المطر والجفاف قد حدثت في إفريقيا، إال أن هناك خالفات حول التفاصيل

ويأتي أحد أهم المؤشرات دقة لمعرفة درجـات الحـرارة فـي الفتـرة              
 18 واألوكسجين   16السابقـة من طريقة فنية جديدة تحتسب مقدار األوكسجين         

ويمكن أن يشير   .  Deepseacoresن اللب العميق للبحر     م) نظائر األوكسجين (
هذا إلى الحرارة التي عاشت فيها الحيوانات الـصدفية المدونـة كيميائيـاً فـي               

وقد طبقت بصورة واسعة على درجات الحرارة في المحيطات لكـن           . األصداف
  .التغيرات الحرارية على اليابسة ربما قد كانت أعظم بعض الشيء

òí�nìßZ@ @

 األدوات الموستيرية  من العصر الباليوليثي الوسيط فـي غـرب     وجدت
وهـي  ) ولكن لم توجد فـي الجـزر البريطانيـة        (آسيا وشمال إفريقيا وأوروبا     

ويـصنع منهـا    . مصنوعة من الشظايا المفصولة بواسطة الضرب من النـواة        
 -وهـذه األدوات أشـكالها ثابتـة      ) السنان(المكشط والحربة   : أداتـان رئيستان 

) سـم 8حوالي ( كبيرة يبلغ طولها    D الجانبية التي على شكل حرف       –مكاشط  وال
والكثير منها قد شكل لتطابق راحة اليد الستعمالها في كشط الجلـود، والحافـة              

وقد دلت  ) الشظية المدرجة (المشغولة من جانب واحد قد عملت بواسطة أسلوب         
 إلنتـاج التـأثير     التجارب الحديثة على أن النتوءات الصغيرة يمكـن إزالتهـا         

  .الموستيري بواسطة الطرق إلى الداخل بقدوم حجر على حافة الشظية

والحربة المثلثة كانت تركب في الطرف المشقوق للرمح المصنوع مـن           
الخشب وتربط في موضعها، وكانت هذه الرماح هي أسلحتهم الرئيسة التي كان            

كانت تحكمها مهارة   يصطاد بها رجال نياندرتال الماموث والخرتيت الصوفي، و       
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) سـم   8حـوالي   (وكانت تصنع السنان من شظايا يبلغ طولها        . عظيمة وشجاعة 
  .وكانت حافتها مدرجة

ومن دراسة األساليب التقنية المستعملة في صناعة أدوات الظران وهـي     
أساليب محافظة، استنتج أن الصناعة الموستيرية كانت في أساسها مشتقة مــن            

لحضارة الكالكتونية الباليوليثية السفلى، كما يوجـد بهـا         أساليب صناعة شظايا ا   
خليط من اللفلوازية واآلشولية، وفي لوموسنية وهو المـأوى الـصخري  فـي              

عثر على ثالث طبقات    . دوردون في فرنسا الذي اشتقت هذه الصناعة اسمها منه        
موستيرية فوق بعضها وكانت الطبقة الوسطى تحتـوي علـى فـؤوس يدويـة              

  .قة ولكنها  توجد في الطبقيتين السابقة أو الالحقةمصنوعة بد

وقد وجدت األدوات الموستيرية في كل مكان متـصلة بعظـام إنـسان             
وقد أرخت أقدم  المكتشفات من فترة الغضون الجليدية الثالثـة وكـان           . نيادرتال

وكـذلك  . أخرها من العصر الجليدي األخير الذي استسلمت خالله هذه الصناعة         
ين ابتكروهـا إلـى حـضارات  الـشفرات البالليوليثيـة العليـا              الرجال الـذ  
  .للهوموسابينس

bØî’ìßZ@ @

في وادي موشي فـي بيـرو       ) م700-200( انتشرت حضارة موشيكا    
وثمة دليل في الطور الثالث     . وتمثل الحضارة المهمة األولى من الساحل الشمالي      

لى أقصى حـد    على التوسع العسكري في الوديان المجاورة وتوسعت الحضارة إ        
وتتميز المراكز الدينية والحضارية لهذا التوسع      . لها من التوسع في الطور الرابع     

كالتي فـي هيـوا كـادي سـول         . ذات الجداريات الملونة  . األهرامات الضخمة 
  .وهيواكادي ال لونا جنوب تروجيللو
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وقد صبغ فخار جنوب موشيكا الذي يكون معظمه تماثيل فارورية على           
وكان ينتج على نطاق واسع بواسطة      .  وراً سلسلة من المواضيع   نحو واقعي مص  

القوالب وترسم المشاهد بألوان غامضة على أرضية صفراء باهتة حول القوارير           
وكان المختصون ينتجون السيراميك والمنسوجات على نطـاق    . وداخل الطاسات 

لـسبائك  أما علم المعادن فكان قد حقق درجة تقنية عالية وضم استخدام ا           . واسع
والطلي والصب، وتعد مشاريع الري الضخمة أحد اإلنجازات المهمة األخـرى           

  .لموشيكا
æìÛìËìß@Z@ @

منطقة جغرافية وحضارية واسعة تعود إلى فترة ما قبل التـاريخ فـي             
وتتـألف المواقـع الموغولونيـة فـي جنـوب          . جنوب غرب الواليات المتحدة   

، تشكل قرى صغيرة، تعـيش      نيومكسيكو وشرق أريزونا من مجاميع من البيوت      
وفـي اإلمكـان تقـسيم حـضارة     . على الزراعة المختلفة والصيد وجمع الغذاء    

تطورت من حضارة كوجاسي    ) م500-100(موغولون إلى أربع فترات األولى      
Cochise             التي يستدل منها على أول استخدام للذرة في الواليات المتحدة، فقد تم 

 كهف الخفاش في نيومكسيكو تعـود إلـى         اكتشاف أصناف بدائية من الذرة في     
اآللف الثالث قبل الميالد وعثر كذلك في الطبقات العليا من نفسه علـى الـذرة               

ومن المحتمل أن تكون الفاصولياء قد زرعت في بداية األلف األول قبل       . المدجنة
الميالد ومن المرجح أن تكون جبال موغولون التي سميت باسمها المنطقـة أول             

اعة في المنطقة الجنوبية الغربية، ومن هناك انتشرت إلى أناسـازي           مركز للزر 
Anasaziوتقاليد حضارية أخرى .  

وتعد فترة موغولون األولى أيضاً أول فترة للحيـاة المـستقرة، حيـث             
كانـت المنازل على هيئة حفر في  األرض تغطيها سـقوف مـن الـدعامات               
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  IIذا التقليد فـي موغولـون       الخشبية وصفت عليها األتربة واالحجار واستمر ه      
 Vأما في موغولـون     ). 900-1000 (IVو  )600-900 (IIIو) م500-600(
فقد بنيت المنازل على أسلوب فن عمارة بوبيلو، حيث شـيدت           ) 1000-1400(

األبنية فوق األرض مع غرف متعددة مترابطة من الحجر، وكانت البيوت القديمة   
لها عن مثيالتها المـدورة أو البيـضوية        التي على هيئة الحفر والمختلفة في شك      

حيث كانت الممرات بمثابة مـداخل وكـان الغـذاء           .المستطيلة للفترات الالحقة  
يخزن في حفر ناقوسية الشكل خارج األبنية وفي حفر تحت أرضية الغرف فـي          

  .الداخل

وكان الموغولونيون يتخلصون من موتاهم بـدفنهم فـي قبـور أوليـة             
ع القبور في البيوت المهجورة أو بين البيوت، ووضـعت        وكـانت غالباً ما توض   
أيضاً وضمت البضائع الجنائزية .   تحت الغرف المأهولةVالجثث في موغولون   

حلياً من الصدف والفيروز، إضافة إلى مواد قابلة للتلف مثل الحصران، بيـد أن              
  .الفخار هو البضاعة الجنائزية األكثر شيوعاً

مبكر من آنية حمراء وبرتقالية بسيطة وتصقل    ويتألف  فخار موغولون ال    
وتزخرف في معظم الحاالت بتصاميم محززة في المرحلة الالحقة لموغولــون   

I .    ويتوطد في موغواونII         تقليد رسم التصاميم ذات اللون األحمر على الفخار 
  IIIبينما تصبح األواني ذات التصميم األحمر البني شائعة في موغولـون        . البني
 Mimbres أيضاً ظهور الفخار األبيض المطلي، ويسود فخـار مـايمبرز           ويبدأ

األسود على األبيض مع تصاميم هندسية معقدة ذات أضالع منحنية ومـستقيمة            
ويظهر فخـار مـايمبرز     . مرسومة باللون األسود على الفخار األبيض المطلي      

دمية على  ورسم كثير من األشكال الحيوانية واأل     .Vالملون الجميل في موغولون     
وبصورة عامـة   . طراز هندسي تقليدي على قعر الطاسات لتي استخدمت للدفن        

فإن المراحل الالحقة من موغولون أقل معرفة من أناسازي التي أثـرت علـى              
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وتضم اللقى الموغولونية األخـرى     . موغولون كما يبدو ذلك من أساليب الفخار      
ومدقات استخدمت جميعها لطحن    أنواعاً من األدوات الثقيلة مثل المطاحن اليدوية        

 Vوكانت مثاقب القذف مثلثة الشكل وأصبحت مستدقة فـي موغولـون            . الذرة
عندما شاع استخدام الفؤوس الحجرية المخددة وبسبب جفاف المنطقة فقـد بقـي             
كثير من المواد القابلة للتلف في حالة جيدة يضمنها األغطية والسالل واسـتعمل             

  .القطن أول مرة في موغولون
æbjÛc@�ãìßZ@ @

موقع مهم خاص بالنخبة الحاكمة يقع في مكان مرتفـع مـن وادي  أو               
وكان  مأهوال منذ الفترة ما قبل الكالسيكية الوسطى علـى           . اكساكا في المكسيك  

وهو عبارة عن   . األقل، وقد شيد في هذه الفترة المبكرة ما يسمى بمعبد دانزانتس          
ل مشاهد راقصة على ألواح حجرية كبيرة       مبنى مزين بتماثيل بالنقش البارز، تمث     

وللبعض من هذه التماثيل التي تصور رجاالً عراة مزايا         . في هذه الفترة المبكرة   
وقد تم بناء المركز الكبير وتوسيعه بأفنيته وأرصفتة وسـاحات          . حضارة أولملك 

ويذهب معظم علماء اآلثار إلى     . االحتفال بالدرجة األساس في الفترة الكالسيكية     
  .Zapotecoن الموقع شيده لزابوتيكيون  أ

غير أن هناك بعض التأثيرات القليلة  لحضارتي مايا ونيوتهيواكان وقد           
وتدل . تم الكشف عن مقابر جصية مطببة شيدت تحت األرض على طول الموقع           

المواقع الجنائزية التي أغلبها من الجيد على ثراء لوردات مـونتي اليـان وقـد               
م واستخدمته الحـضارات    900 غير معروفة في حوالي      هجـر الموقع ألسباب  
  . كمنطقة دفن مقدسة MIXTECالالحقة مثل المكستيكية 
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ìväçìß@ MëŠa†@Z@ @

ازدهـر فـي    . أحد الموقعين الرئيسين في حضارة األندس في باكستان         
ميـل  400م ويقع على الضفة اليمنى من نهر أنـدس          . ق 1700-2300حوالي  

أجريت تنقيبات فيه في العـشرينات      . Harappaجنوب غرب هارابا    ) كم644(
 بالتنقيـب فيـه أيـضاً بعـد         Wheelerمن القرن الماضي وقام موريتمر ويلر       

حيث لـم   . ولم يتم الحصول على معلومات ذات عالقة باألطوار المبكرة        .1947
تسمح مستويات الماء المرتفعة بإجراء التنقيبات العميقة وسببت المياه في غمـر            

  .ا وربما كان هذا من األسباب التي أدت إلى ترك الموقع نهائياًالموقع لكثرته

إلى الغرب مـن ) م11( قدماً 35وتحتوي القلعة التي يصل ارتفاعها إلى 
المدينة على عدد من البنايات في النهاية الجنوبية، بضمنها قاعدة ذات دعامـات             

 اسـتخدمت   وغرفة صغيرة منها تمثال رجل، ومن المحتمل أن تكون القاعدة قد          
وفي الجهة الشمالية للقلعة حمام كبير من اآلجر مع مدرجات تقـود إلـى          . معبداً

الداخل إليه وقمة مخزن رائع لحفظ الغالل مبني من اآلجر مـع انفـاق ضـيقة                
  .وهناك حول القلعة  آثار شاخصة للدفاعات إلى شيدت باآلجر المفخور. للتهوية
ýnîßZ@ @

إلى ) كم40( ميالً   25لكالسيكية على بعد    موقع زابوتيكي من الفترة بعد ا     
يتألف من خمسين مجمعاً مـن      . الجنوب الغربي من مدينة أواكساكا في المكسيك      

ذات السطوح المستوية والمحصنة  بقلعة علـى قمـة          . بنايات القصور المعمدة  
وهناك كنيسة شيدت في الفترة االستعمارية  فـي أحـد هـذه             . رابيـة مجاورة 

ت مزخرفة بشكل جميل فيها ألـواح طويلـة مـن الموزائيـك             والبنايا. القصور
الهندسي عليه نقوش شبكية دقيقة ويحتمل أن يكون الموقع إقامة رئـيس كهنـة              

  .الزابوتيك
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 أوروبية، كانت تـسكن القـسم الـشمالي         -جماعات من األقوام الهندو   
اجهمـا  الغربـي من بالد فارس، وكانت بالدهم مقسمة إلى إمارات صـغيرة ه           

الملوك اآلشوريون على التوالي منذ عهد شلمنصر الثالث حتى عهـد سـرجون             
فوحد ) م. ق 593-625(ثم ظهر أحد أمرائها األشداء المدعو سياكسريس        . الثاني

اإلمارات تحت سيطرته واستولى على األقاليم اآلشورية شرقي دجلة، ثم علـى            
، كما أنه استولى على بالد      م بالتعاون مع الكلدانيين   .ق612عاصمتها نينوى سنة    
إال أن انتصاراته هذه لـم تـدم طـويالً إذ لـم تلبـث      . أرمينية وإيران الشرقية  

إمبراطورية أن استولى عليها كورش األخميني وأصبحت ميـديا جـزءاً مـن             
م وقد تم الكشف عن المواقع الميدية في تبـة .ق550اإلمبراطورية الفارسية سنة 

  . جان–أي .  نوشي–

ë�ßZ@ @

م على بعـد    400م و . ق 500تقع مملكة ميرو السابقة التي ازدهرت بين          
جنوب البحر المتوسط على الضفة الشرقية لنهـر النيـل          ) كم1609(ميل  1000

وكانت مملكة ميرو شأنها شأن مـصر،       . ضمن ما تمثله اليوم جمهورية السودان     
ين تعتمد على النيل وكان االقتصاد يعتمـد علـى الزراعـة والـصيد والتعـد              

ونشاطـات تجارية واسعة، وكانت ميرو بداية أمرهـا مملكـة تتـسم بـسمات           
إال أنها اكتسيت في مسار تطورها صبغة إفريقية فريدة في          . الحضارة المصرية 

  .نوعها
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وتـستند  . وكان مركز مملكة ميرو في مثلث األرض عند ملتقى النيل مع ابتارا           
 أجراها جـي، كارسـتانغ بـين        المعلومات عن هذه المملكة إلى التنقيبات التي      

وثمـة  1971و1961ل شـيني بـين      . وكذلك تلك التي قام بها ب      1914و1909
من النهر وأكثرها بروزا للعيان معبـد آمـون         ) م475(خرائب واسعة على بعد     

وتقع ضمن الفناء عدة أبنية تعود لفترات متعددة        . والفناء المسور للمدينة الملكية   
. اوح بين مجاميع معابد مهمـة وأبنيـة للـسكن         وتستخدم لوظائف مختلفة، وتتر   

ومـن السمات المعمارية العجيبة هنا الصهريج المبطن بطابوق ذي حجم كبير،           
ذي نظام محكم لقنوات المياه ولعله استخدم حوضاً للسباحة، وتقع بـالقرب مـن          
ا الفناء الملكي خرائب المدينة التجارية وأكوام الخبث الستة الكبيرة التي تشتهر به           
ميرو، ونفق أكوام الخبث هذا شاهد على أن األعمال الحديدية كانـت الـصناعة             

وال زالت مسألة كون المعرفة باألعمال الحديدية المنتشرة فـي          . الرئيسة للسكان 
أو في مكان آخر أمراً مفتوحاً للنقاش، إال أن الدليل يشير           . إفريقيا بواسطة ميرو  

لحديد انتشرت أوالً  في شبه الجزيرة       في الوقت الحاضر إلى أن مصانع صهر ا       
اإلغريقية حتى قرطاجة وليس ميرو، وثمة مقابر كبيرة إلى الشرق على الحافـة             

  .الجنوبية للمدينة

ويوجد في العاصمة في أعلى النهر مدينة وادبن ناقة المهمـة بمجمـع               
معابدها وعلى بعد رحلة يوم واحد إلى الشرق من نهر النيل يقـع موقـع ناقـة                 

و مركز كبير آخر حيث تحتوي المنحوتات البارزة  لمـا يـسمى بمعبـد               وهـ
وتقـع علـى    . وعلـى خزين من المعلومات عن تقاليد ولباس ميـرو        . االست

إلى شمال ناقة مدينة موسـا وارات اس سـوفرا،          ) كم16(مسافـة عشرة أميال    
يـتم  ولم  . التي اعتمد في تزويدهـا بالماء على أعمال هندسية غاية في اإلتقان          

إال أنـه مـن المعـروف أن روابطهـا        . تحديد المدى الذي وصلته مملكة ميرو     
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التجارية امتدت بعيداً وبالتأكيد إلى العالم الكالسيكي للبحر المتوسـط والـشرق            
  . األدنى وربما الهند

bØí‹ßc@ìîßZ@ @

منطقة حضارية تمتـد حـدودها      ) أمريكا الوسطى القديمة  (ميسو أمريكا     
وتاوي المارينا وريوسينالو فـي المكـسيك إلـى هنـدوراس           التقليدية من ريوس  

وسلفادور وشبه جزيرة نيكويا في كوستاريكا في الجنوب وتقع ضمن هذه الحدود            
 Eltajinوايل تاجين  Toltees مواقع ذات شهرة عالمية مثل تيوتيهواكان وثيوال 

 Uxmal واكسمال Chichenitza وجيجن ايتزا Monte Albanومونتي البان 
 10.000 وكانت هذه المنطقة في الفترة بين نحو Copan وكوبان Tikalيتكال و
م وفترة االحتالل اإلسباني في القرن السادس عشر الميالدي مسرحاً لتطـور            .ق

  .حضاري مستمر تتوج بيزوغ إمبراطورية أزتك تماماً قبل وصول اإلسبان

  الـصيد وجمـع القـوت إلـى        –ولقد جذب التطور من حياة البـداوة        
 تيوتيهواكــان Maya ومايـا  Olmecsحـضـارات معقـدة مثـل أولمكـس     

Teotihuacan    وتوتكس وازتكس Aztecs       إجتماع عدد هائل من علماء اآلثار 
ونتيجة لذلك أصبحت ميسو أمريكا واحدة من أكثر المناطق المعروفة في العـالم             

لكثيـر  ولقد صارت في السنوات المتأخرة مركز اهتمـام ا        . من الناحية اآلثارية  
مـن الدراسات اآلثارية  التي استخدمت المعلومات المستقاة منها أداة الختيـار            

  .الفرضيات حول تطور مجتمع معقد وظهور المدينة ما قبل الصناعية

وقد اقتصرت الدراسات اآلثارية عن ميسو أمريكا في الماضـي علـى            
 أنه قد أصبح    إال. توجيه اهتمامها إلى مناطق محددة أو مواقع وحضارات منفردة        

واضحاً لدى معظم علماء ميسو أمريكا، والسيما أولئك الـذين ينظـرون إلـى              
إن االهتمام يجب    . Evolutionaryتطورات الميسو أمريكية من زاوية التطور       
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أن يمتد إلى منطقة أكثر اتساعاً لتثمين التطورات الكثيرة فـي ميـسو أمريكـا               
قة، فإن بعض علماء اآلثــار      وعلـى الخصوص بعد نمو الحضارة وفي الحقي      

يؤيد فكرة وجود حضارة ميسو أميركية واحدة بـدالً مـن سلـسلة حـضارات               
متفرقـة والمصطلحات المستخدمة في التسلسل الزمني حالياً عن ميسو أمريكـا           

ونتيجة  البحث في األراضـي المنخفـضة لمايـا          . تعود للنظرة الفطرية السابقة   
م حتى وقت االحتالل اإلسباني إلى ثالث       . ق 1500ومبدئياً فإنه يقسم الزمن من      

والفتـرة الكالسـيكية    ). م300–م  .ق1500(فترات، الفترة ما قبل الكالسـيكية       
ولسوء الحظ فإن هذا    ) م1521-900(والفترة ما بعد الكالسيكية     ) م300-900(

المخطط الزمني طبق عل كل ميسو أمريكا، وقد أصبح هذا التقسيم في السنوات             
عد الزيادة الهائلة في المعلومات عن المنطقة عبأ على علماء اآلثار وبدأ            األخيرة ب 

وهكذا فإنه تم تقسيم    . يزيد العالقات بين المناطق الشائعة ليس بدالً من توضيحها        
  :الفترة ما قبل الكولومبية في ميسو أمريكا إلى خمس مراحل

@¶ëþa@òÜy‹¾aI10.000@ M1500ÖNâZH@ @

ى الحياة المستقرة في القرى، وثمة دليل على        وتؤشر المرحلة األولى عل   
وجود الصيادين وجـامعي القـوت القـدماء قبـل نهايـة العـصر الجليـدي                

وهناك من ناحية أخرى، إشارات غامضة إلى إمكانيـة وجـود           . الباليستوسيني
م وتأتي التواريخ المؤكدة بعد ذلك مباشـرة .ق10.000اإلنسان المبكر، قبل نحو   

فـي  . قذف من الفترة المبكرة لهذه المرحلة في المنطقة بأسرها        وتتناثر مثاقب ال  
فـي وادي   ) فيـل منقـرض   (حين تم العثور على منطقة قتل حيوان المـاموت          

  . المكسيك

ولقد أتاح بحث ميداني أجري مؤخراً في وادي تيهواكان وهو واد فـي             
يـة  األراضي المرتفعة  شبه الخصبة، يقع إلى الجنوب من مدينة مكـسيكو الحال            
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لعلماء اآلثار صورة جديدة وأكثر وضوحاً للتطورات الحضارية في هذه المرحلة           
وعلى النقيض من اآلراء المعتمدة السابقة، فقد أظهرت النتائج أن زرع           . الطويلة
م ولم يؤد إلى قيام     . ق 5000ربما كان قبل    ) الذرة، والفاصولياء والقرع  (النباتات  

  في ميسو أمريكا على مدى آالف مـن          ثورة حضارية بل كان هناك نمو بطيء      
السنين في مجاميع مهاجرة  من الصيادين وجامعي القوت نحو القرى المـستقرة             

ويعود تاريخ أقدم الفخاريات إلى نحو منتصف األلف الثالـث          ) م. ق 2000نحو  (
  .قبل الميالد

@òîãbrÛa@òÜy‹¾aI1500@ M200ÖNâZH@ @

انيـة التـي تمثلـت بـسيادة        لقد أعقبت حياة القرى المستقلة المرحلة الث      
الطقوس من المؤسساتية وبزوغ طبقة النخية من الكهنة فعلـى سـاحل الخـيلج              
ظهرت أولمك وهي أول حضارة في ميسو أمريكا، في فترة مبكرة ترتقي الـى              

وهناك ثالث مواقع كبيرة على الساحل أو بالقرب منه وهي سـان            . م. ق 1200
 . Treszapotesرززابوتس   وت Laventa  الفنتا    SANLORENZOلورنزو  

م على الرغم مـن     .ق600-1200ويبدو أن هذه المواقع بلغت أوج عظمتها بين         
وتمتاز حضارة أولمك بديانـة     . أن االستيطان فيها استمر لقرون بعد هذه الفترة       

متميزة وأسلوب فني يصور مواضيع حيوانية كالفهد األمريكي ورؤوس  كبيـرة            
البازلت األسود، وبنايات تذكارية وشـعائرية      منحوته على قطع كبيرة من حجر       

ومنحوتات جميلة في اإلمكان نقلها من مكان ألخر، غالباً ما صنعت من الجيـد              
وهي سمات وعناصر ال يرى فيها إال عدد قليل من العلماء مشاهدا على التـأثير      

  .عبر األطلسي من الصين أو المناطق األخرى
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عة الدينية واالقتـصادية وربمـا      وانتشر تأثير حضارة أولمك ذي الطبي       
السياسية في الكثير من مناطق  ميسو أمريكا، وال سيما في األراضي المرتفعـة              
المتاخمة ووسط المكسيك أو األراضي المرتفعة لغواتيمـاال، وتمتـد تـأثيرات            
حضارة أولمك حتى تخوم ميسو أمريكا الجنوبية في هنـدوراس، كوسـتاريكا،            

أولمك مع أواكساكا في األراضي المرتفعة المجاورة،     وسلفادور ويبدو أن صالت     
قد حفزت على ظهور نمو حضاري هناك، ولعله قد ظهرت تـأثيرات حـضارة            
اولمك في اإلقليم بدايات مجتمع معقد يستند إلى تاريخه الطويل في زرع النبات              
والبداية المبكرة نسبياً لحياة القرية المستقرة وري بدائي، ولم تمـض إال قـرون              
قليلة على االتصال مع حضارة اولمك حتى أصبحت اواكساكا بمواردها الهائلـة            

وأصـبحت  . وقاعدتها وإمكاناتها الزراعية الفنية صاحبة النفوذ في هذه العالقـة         
م على األقل الشريك األقوى في حين أخذت حـضارة اولمـك            .ق600بحلول    

  .باالضمحالل

 حيث توجد Monte Albanوساد في وادي اواكساكا موقع مونتي البان 
النصوص األولى للكتابة الهيروغليفية في ميسو أمريكا ومن المحتمل أن الموقع           
-كان ذا سيادة في ميسو أمريكا، إلـى حـين بـزوغ حـضارة تيوتيهواكـان                 

Teotihuacan            وقد دفعت حضارة اولمك إلى تطورات حـضارية تدريجيـة  
يام اإلمبراطورية المدينـة    إضافية إلى وسط المكسيك التي نضجت  وأدت إلى ق         

األولى  في المنطقة ويؤشر قيام هذه اإلمبراطورية التي كان مقرهـا مدينــة              
  .تيوتيهواكان بداية المرحلة الثالثة للتطور ما قبل الحضارة الكولومبية

@òrÛbrÛa@òÜy‹¾aI200ÖNâ@ M700âZH@ @

شـمال شـرق مدينـة      ) كم50(ميالً  31تقع تيوتيهواكان على بعد نحو      
وكان الجتماع الموقع والبيئة والموارد العامـل الـرئيس فـي           . و الحالية مكسيك
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إذ كانت تقع على طريق تجاري مهم جـداً إلـى           . تطـور حضارة تيوتيهواكان  
الجنوب وكان واديها مالئماً جداً للري كما تقع بالقرب من أحد المصادر المهمة             

 العوامل ازداد حجـم     للحجر األوبسيدي البركاني، ومن خالل استثمار منظم لهذه       
ويشير المسح الذي أجري مؤخرا إلى أنه بحلـول         . وسكان تيوتيهواكان بسرعة  

وبلغ عدد سكانها أكثر    ) كم20( ميالً   12م احتل موقع المدينة مساحة بلغت       200
 نسمة وشيدت  فيها بنايات كبيرة وكثيرة ذات روعة مثل هرم إله             125.000من  

م عندما أحرق 750-700ان التي استمرت من الشمس في فترة ازدهار تيوتيهواك
  .الموقع ونهب على مايبدو

وشهدت المرحلة الثالثة أيضاً بروز حضارة مايا الكالسيكية في األرض          
المنخفضة من غواتيكماال والمناطق المتاخمة التي غالباً ما تـسمى باألراضـي            

يكية، كما تبين ويمثل فن المعمار والنصب حضارة مايا الكالس   . المرتفعة الجنوبية 
 Yaxchilan وياكـسجيالن   Palenqueوبالنكيو  Tikalذلك مواقع مثل تيكال 

 بعض التغيرات الفنية األولى ألمريكا مـا قبل الفترة الكولومبية Copanوكوبان 
كانت جميع العناصـر الرئيـسة لحـضارة مايـا          . وبحلول القرن الثالث للميالد   

لطقسية بمجمعات هياكلها الكبيرة وطبقـة      الكالسيكية موجودة بضمنها المراكز ا    
وأسلوب فني مميز ونظام فلكي حسابي معقد وفخـار ملـون           . ثيوقراطية مهيمنة 

ونقوش هيروغلوفية وبرز بعض من هذه الصفات محلياً، إال أن بعضه اآلخـر             
انتشر من األراضي المرتفعة  المجاورة حيث أنها ظهرت في وقت مبكر أكثـر              

  .مكتحت تأثير حضارة اول

وكان الفالحون سند المراكـز الدينيـة الطقـسية  لكهنتهـا المقيمـين              
وقد مارس الفالحون نظاماً زراعياً     . ومساعديهم، وكانت منازلهم منتشرة حولها    

متناوباً عرف بقطع الغابات وحرق المساحة المقطوعة، وكانوا يزرعون الـذرة           
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ة  توسعت هذه المراكـز      وبتطور الفترة الكالسيكية المبكر   . والفاصولياء والقرع 
وتزايد سكانها وظهرت هناك نزعة نحو دمج المـستوطنات ونـشأت المراكـز             

  .المدنية في الفترة الكالسيكية

@òÈia‹Ûa@òÜy‹¾aI700@ M1300âZH@ @

تبدأ هذه المرحلة الخاصة بالتطور الذي حـدث فـي الفتـرة مـا قبـل          
ن ثمانية قرون من النمو الكولومبية بدمار مدينة تيوتيواكان  العظيمة، فبعد أكثر م

م مهجـورة إلـى حـد       720والقوة أحرقت تيوتيهواكان،  وأصبحت بحلول عام        
كبيـر وال تعرف بالضبط األسباب الحقيقة التي أدت إلى انهيارها، بيد أن السبب      

لقـد تـرك    . المباشر على ما يبدو كان الغزو الذي قامت به شعوب في الشمال           
مبراطوريتها فراغاً كبيراً في السلطة فـي ميـسو         انهيار وتهديم تيوتيهيواكان وا   

وعلـى  . والذي حاولت بعض الحضارات المحلية ملؤه     ) أمريكا الوسطى (أمريكا  
أية حال فقد مضت أكثر من مئتي عام قبل أن يستطيع التولنيكيون الذين كانـت               

الوصول للمكانة الـسائدة التـي      . مدينة توال شمال غرب تيوتيهواكان قاعدة لهم      
  وتيوال وكسوجيكالكوني في وسـط  Cholulaها تيوتيهواكان وتعد جوليوال    حققت

المكسيك وآيل تاجين في ساحل الخليج وعدد من مدن مايا الكالسيكية المتـأخرة             
إال أن ازدهار حضارة مايا الكالسيكية . من المراكز المهمة في بداية هذه المرحلة

سيكية انهارت تماماً في حـوالي      المتأخرة لم يلبث كثيراً، ألن حضارة مايا الكال       
  .م وهجرت معظم المراكز في األراضي المنخفضة الجنوبية800

وثمة أسباب عديدة وراء هذا االنهيار، ويبدو أن البيئة الممطرة للغابـات      
االستوائية لم تكن مالئمة لدعم قيام مراكز حضرية كبيرة، وال سيما إذا أخـذنا               

وظهرت هنـاك   . كانت لدى حضارة مايا القديمة    بعين االعتبار التكنولوجيا التي     
وفي حـوالي   . مشكالت داخلية قاسية، عمل الكهنة على استفحالها وليس تخفيفها        
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الوقت نفسه كان على حضارة مايا الكالسيكية مواجهـة خطـر خـارجي مـن               
البوتونيين وهم شعب من فترة مايا غير الكالسيكية، بدأ بالتوسع في القرن الثامن             

ن موطنه في تابا سكان وبحلول القرن العاشر الميالدي ظهر التولتيكيون للميالد م
وخاصة التـولتيكيين  ) أمريكا الوسطى(والبوتونيون قوة عظمى في ميسو أمريكا   

الذين كانوا أكثر ميالً إلى العسكرية، وذوي نزعة دنيوية أكثر مـن أسـالفهم،               
ميسو أمريكا، وتاجروا فبسطوا تأثيرهم من عاصمتهم في توال على معظم مناطق 

مع مناطق على الحدود الجنوبية والشمالية، واحتلوا مواقع بعيدة مثل جيجن اتزا            
في شمال األراضي المنخفضة لبوكاتان، وبرزوا غرب وشمال غرب المكـسيك           

وكان التعدين أحد اإلسهامات التي قام بها غرب المكسيك في          . أيضاً كأقاليم مهمة  
  . مسيو أمريكا في هذا العصراالتجاه السائد في تطور

وثار البوتونيون في جنوبي ميسو أمريكا القوة الـسياسية واالقتـصادية           
الرئيسة وكان توجه هؤالء نحو التجارة ولم ينازعهم في البحر وقيادة  المشاحيف  
أحد، وتوسعوا من مركزهم في ساحل الخليج  باتجاه الحدود التي تحيط بحضارة             

وكان لهم دور فـي سـقوط       . راضي المنخفضة ليوكاتان  مايا الكالسيكية في األ   
حضارة مايا الكالسيكية، واالزدهار المعاصر في إقليم بـووك فـي األراضـي             
المنخفضة الشمالية وإقامة مسالك تجارية بعيدة المـدى، ربطـت الهنـدوراس             
ووسط أمريكا مع يوكاتان وإقليم ساحل الخليج، وبإضافة إلى ذلك فـإنهم كـانوا             

  . يبدو حلفاء حميمين للتولتيكيين في يوكاتانعلى ما

وقد ساعد التولتيكيون والبوتونيون على نشر تغيرات حضارية كبيرة في          
المرحلة الرابعة حيث أخذت حضارة مسيو أمريكا تنمو أكثـر نحـو الدينونيـة              

لكن . وكانت الروح العسكرية ونمو التجارة من الوسائل التي أدت إلى هذا التغير           
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وتونيين استمر إلى الفترة الالحقة في حين انهارت إمبراطوريـة تولتـك            نفوذ الب 
  .وتوال في وقت ما من القرن الثالث عشر الميالدي

@òßb©a@òÜy‹¾aI1300@ M1521â@ZH@ @

تتميز هذه المرحلة األخيرة من التطور ما قبـل الحـضارة الكولومبيـة           
.  حتى نهايتها تقريباً   أكثـر ما تتميز ببروز قوى إقليمية في كل المنطقة استمرت         

أي عندما عزز األزتكس مركزهم وبدؤوا بإقامة إمبراطوريتهم وما العصبة التي           
جمعت مايا بان في يوكاتان  وكويشي في األراضي العالية لغواتيماال وتوتوناك             
على ساحل الخليج وميكستك في أواكساكا وتاراسكانس في غرب المكـسيك إال            

الجديدة التي سيطرت على معظم هذه الفترة، إضـافة         مثال على القوى اإلقليمية     
إلى ذلك فقد استمر البوتونيون في سيطرتهم على الطـرق التجاريـة البحريـة              

  .الطويلة من تاياسكو إلى هندوراس

كان األزتيـك  . وكان نمو إمبراطورية أزتكس أهم تطور في هذا العصر      
سي الممزق لحـوض    عبارة عن مجموعة من البدو الرحل، دخلوا المسرح السيا        

المكسيك في القرن الرابع عشر للميالد، فبعد أن كان هـذا الـشعب المحـارب               
محاصراً في جزيرة ال خير فيها في بحيرة تيكسكوكو، استطاع تعزيـز نفـوذه              
وسلطته من خالل سلسلة من التحالفات والحروب، إلى أن بدأ قوة رئيـسة فـي               

ووسـع األزتيكيـون    . ميالديوسط المكسيك في مستهل القرن الخامس عشر ال       
مملكتهم تحت حكم االمبراطور هيوتزوتل إلى أن وصلت إلـى أقـصى أقـاليم              

  .أمريكا الوسطى

ونمت تتوختيتالن عاصمة االزتيكيين وازدادت حجماً وتعقيـداً بتوسـيع         
نفوذ اإلمبراطورية وسلطتها، وربما كـان تحـت حكمهـا مـا يتـراوح بـين                

ما وقع الغزو اإلسباني، فكان اآلالف مـن         نسمة عند  300.000 إلى   1000.000
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الناس يتاجرون في أسواقهما، وكانت الرشاوي تصل إلى أيدي طبقة النبالء، من            
والقناطر تجلب الماء من وسط اإلمبراطورية وسـاهم        . كافة أنحاء اإلمبراطورية  

نظام واسع من الحدائق أوجانيامباز في تجهيز بعض الحاجات الغذائيـة للعـدد             
من السكان وال يعرف أبدا مدى العظمة والتعقيد اللذين كانت إمبراطورية           الهائل  

ازتك ستبلغهما ألن الفاتحين األسبان وصلوا إليها في بداية ازدهارهـا ليـضعوا             
واستطاع هيرناندوكورتس بعـد    ). أمريكا الوسطى (نهاية لحضارة ميسو أمريكا     

علـى إمبراطوريـة    من السيطرة   1519سنتين من وصوله الى ميسو أمريكا في        
وتحقق له ذلك من خالل مهارته العسكرية، والدعم        . أزتك والتعجيل في انهيارها   

الذي حصل عليه من تحالفاته المحلية مع تالكسكاالنز والطبيعة المتقلبة لمجتمـع    
أزتك السريع التغير واعتقاد إمبراطور أزتك، موكتيزوما الثاني أن كورتس ربما           

ولم تمض عقود عديدة    . العظيم أو ممثله العائد من الشرق     هو اإلله كوتيز الكوتك     
  .حتى أصبحت ميسو أمريكا تحت السيطرة اإلسبانية

æìîß@@@Z@ @

هذا الموقع على شواطئ صونج توبون جنوب تورين في وسط   فيتنـام    
يظهر أنه كان المكان المفضل بصفة خاصة لدى أقوام فيتنام، وكـان المركـز              

وأقدم أبنية باقية به ترجع     . ر مهما كان موضع العاصمة    الديني للمملكة  كما يظه    
ولكن جاء في أحد النصوص أن هذه األبنيـة قـد           . إلى القرن السادس الميالدي   

أنشئت لتحل محل أبنية من الخشب كانت النيران قد دمرتها  وتوجد أطالل مـن               
قرن سبعة وستين مبنى في الموقع، وكلها من اللبن وتؤرخ بين القرن السادس وال            

واالختالف بينها وبين عمارة خمر هـو أساسـياً عـدم           . الثالث عشر الميالدي  
وجـود أية محاولة لتجميع األبنية في مجمع واحد، ورغم كون بعض اإلنشاءات            
األصغر البد وأنها كانت متصلة بالمباني األكبر المجاورة لها، إال أنها لم تـربط              

  .سوياً من ناحيـة العمارة في تصميم موحد
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ورغـم أن   . معظم تماثيل ميسون توجـد اآلن فـي متحـف تـورين           و
موضوعاتها هندية، إال أنه من الواضح أن معالجتهـا محليـة، ولهـا بعـض                

واالكتشافات األخرى من الموقع تتألف مـن       . الصـالت مع طرز جاوية خاصة    
باإلضافة إلـى بعـض     . أعداد كبيرة من النقوش باللغتين السنسكريتية والشامية      

 ذهبيـة مشغولة شغالً بديعاً، ونماذج من أشـغال الفـضة، وتظهـر             مجوهرات
النقوش الدليل على أن الموسيقي والرقص كانت ترفيهية في شام، ويوجد العديد             

وكـذلك  . من رسومات المناظر الدينية والحيوانات، وقد عولجت بطريقة طبيعية        
اسـتعملت  كانوا مهرة أيضاً في اختراع وتصوير الحيوانـات الخرافيـة التـي             

  .كدعامات باإلضافة إلى تأكيدها للسمات المعمارية
sîÛbÌîß@@Z@ @

 ,Lith) كبيـر (مصطلح مشتق من الكلمتين اليونانيتين اللتين تعنيـان    

Maga) ويمكن استخدام المصطلح للداللة على أي حجر كبيـر ضـمن           ) حجر
ـ   20سياق علم اآلثار وتزن أكبر األحجار المغليثية أكثر مـن            ار طنـاً، واألحج

المنفردة المنتصبة يعود أسلوب تنسيقها بالدوائر والصفوف الخطية إلـى فتـرة            
وغالباً . العصر الحجري الحديث المتأخر، والفترة البرونزية المبكرة في أوروبا         

ما يطلق مصطلح ميغاليث على القبور الجماعية المحفورة في الحجر من فتـرة             
. ن إيبريا إلى الدول االسكندنافية    العصر الحجري الحديث في أوروبا  األطلسية م       

. وكثيراً ما بنيت حافات وأنطقه وحجرات وأغطية هذه النـصب مـن الجلمـود             
 في الفرنسية واإلسبانية على الداللة على مـصطلح         DOLMENوتستخدم كلمة   

  .عام مشابه

وتحتوى أكوام التراب الطويلة على القبـور أحيانـاً عناصـر بنائيـة             
الحقيقة كانت مماثلة للنصب المغليثية في المنـاطق التـي          إال أنها في    . مغليثيـة
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ينعدم فيها الحجر المالئم، وكانت هذه النصب في الغالب تستخدم إليواء القبـور             
الجماعية، ولعلها استخدمت كذلك كنوزاجتماعية للجمتمعات الزراعية  المبكـرة          

 أوروبـا   وقد استدل على أصلها المستقل في غرب      . التي كانت مثبتة في األرض    
 Radiocarbonمن خالل تحديد التاريخ بواسطة اختبـار الكـاربون المـشع    

Dating  .       م وبهذا فهي أكثر    .ق4000فمثالً يؤرخ وجودها في بريتاني بحوالي
ومن المحتمـل أن    . قدماً من مثيالتها من القبور في شرق ووسط البحر المتوسط         

 Linerr Potteryالخطي تكون بيوت الخشب الطويلة الخاصة بحضارة الفخار  

CULTUR             والحضارات التي أعقبتها كانت وراء ظهورها فـي كثيـر مـن 
المناطق، على الرغم من أن الميغاليثيات معدومة في األراضي المنخفضة لهـذه            

  .الحضارات
ÙnØîßZ@ @

يشير مصطلح ميكستك إلى سكان ميكـستك او ميكـسيتكو فـي إقلـيم                
ة ميكستك في ميكستيكا التا ليس بعيـداً        وازدهرت حضار . اواكساكا في المكسيك  
  المبكرة مثل مونتي البان ويبدو انه حدث في          Zapotecsعن مواقع الزابوتيكين    

الفترات ما بعد الكالسيكية بعض االمتزاج بين حضارتي الميكستيكية والزابوتيكية 
ويعرف عن الميكستيكيين أنهم أعادوا استخدام بعض المعادن الزابوتيكية وأفضل          

وأفضل مثال على هذا    . مثال على هذا أعادوا استخدام بعض المعادن الزابوتيكية       
الهائلة في مونتي البان التي كانت قد بنيت في األصل مـن قبـل    )  V(مقبرة 

الزابوتيكيين إال أنها استخدمت لدفن أحد موظفي الميكستكيين مع مئات من قطع            
  . والمرجان واليشب والصدفالنذور المصنوعة من الذهب والفضة  والكريستال

وتعد األدوات المعدنية المكستيكية في الفترة ما بعد الكالسيكية من أروع           
وكان هناك أيضاً عمال مهرة في الكثير من المواد         . ما تم إنتاجه في العالم الجديد     
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وعلى الرغم من أن حضارتي المكسيكية والزابوتيكيـة تحالفتـا مـع             . األخرى
ينة ضد أعداء مشتركين، مثل االزتيكين إال أن كل واحدة          بعضهما في فترات مع   

  .منها قد تطورت منفصلة عن األخرى
ìãýîß@Z@ @

وأصبحت تحـت   . كانت ميالنو ملتقى الطرق الرئيسة في شمال إيطاليا         
وكانت ذات أهميـة كبيـرة فـي عهـد          . م.ق194السيطرة الرومانية في عام     

 اإلمبراطوريـة المتـأخرة عنـدما       اإلمبراطورية الرومانية، وال سيما في فترة     
ومـن  . أصبحت تأتي أهم مدينة بعد روماني إيطاليا ومركز قصر إمبراطـوري          

 Theater والمسـرح . اآلثار الباقيـة بقايا أسوار في عهد اوغسطس  وما بعده
 الـذي ضـم حمامــات       Circus وحلبة المصارعة    Amphiteaterوالمدرج  

Bathsكنيسة القديس لورنزو وكنائس قديمة عديدة من أهمها .  
Œ�àîßZ@ @

 فـي منطقـة   Anasaziحضارة فرعية للتسلسل الحضاري ألناسـازي       
 في جنوب غرب الواليات المتحدة، سميت باسم نهر في          Mogollonموغولون  

وكان سكان ميمبرز فالحيــن     . م12000 -1000مكسيكو ويعود تاريخها إلى     
ويصيدون القباء  . وجوز البلوط يزرعون الذرة ويجمعون الغذاء مثل الفاصولياء       

واألرانب، ويعد فخار ميمبرز األسود على األبيض عـادة أفـضل المنتوجـات             
وزخرفة الطاسـات   . الجمالية لفترة ما قبل التاريخ في المنطقة الجنوبية الغربية        

التي استخدمت في الدفن بأنماط عديدة، ويتمثـل أحـد المواضـيع برسـومات              
  .ت مثل األرانب والدببة والحشرات إضافة إلى اإلنسانطبيعيـة وتقليدية للحيوانا
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ŠbäÛaZ@ @

كان استخدام النار واحداً من العالمات البـارزة فـي تكيـف اإلنـسان                
ويبدو أن هذا االسـتخدام بـدا فـي         . للبيئـات األكثر برودة في الكرة األرضية     

إلـى  سنة في أوروبا أو آسيا، إال أن قابلية اإلنسان          800.000 -400.00حوالي  
صنع النار بطريقة كفؤة وحسب مشيئته، وليس الحصول عليها مـن المـصادر             

  . قبل اآلن200.000الطبيعة ال يرقى إلى أكثر من 

b×ŒbãZ@ @

تطورت حضارة نازكا على الساحل الجنـوبي لبيـرو خـالل الفتـرة               
وكانت المستوطنات صغيرة الحجم،    ). م600م  . ق 200نحو  (المتوسطة المبكرة   

لى تأثير البيئة الجافة جداً على نمو السكان  ويكون الفخار أسـاس  وربما يعزى إ 
التقسيم الزمني للحضارة هذه فالفخار مصنوع باليد ومعقـد تقنيـاً وذو ألـوان              

أما التصاميم فهي على هيئة حيوانات وأكثر األشكال شيوعاً الجـرار           . متدرجة
.  ذات أنطقـة أفقيـة     الكروية المطلية باللونين األحمر والرمادي المتصلة بعروة      

وتغطي معظم سطح السهل الساحلي أشكال على هيئة خطوط مستقيمة تكونـت            
جراء رفع األحجار السطحية لكشف الرمل الذي تحتها، وبعض هـذه الخطـوط             
مستقيمة أو على هيئة مجردة، وفي اإلمكان معرفة تاريخ البعض منهـا وذلـك              

.  الحيتان القاتلة والقرود والعناكب   للشبه بينها وبين األشكال التي على الفخار مثل       
وهي تغطي مساحات كبيرة ومن الصعوبة مالحظتها مـن سـطح األرض، وال             
يعرف الغرض منها بيد أن مارياريخت استطاعت توثيقها وإثارة اهتمام واسـع            

  .حولها
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إحدى الشعوب الهندية في جنوب غرب الواليات المتحدة ضمن مجموعة            
غوية، وتعيش معظم الشعوب األخرى الناطقة باالثابا سـكانية فـي       أثابا سكان الل  

المناطق المجاورة للقطب الشمالي في كندا، وكان هؤالء أصالً صـيادين رحـل           
وجامعي قوت ومن المحتمل أن يكون تدخلهم في المنطقة الجنوبية الغربيـة قـد             

كون ومن المرجح أن ت   . Anasaziساعد في هجر بيوبلوس في منطقة اناسازي        
المجاميع المختلفة لقبائل أباش الهندية قد ساعدتهم إضافة إلى االثاباسكانيين الذين           

  .انطلقوا باتجاه الجنوب الغربي في هذا الوقت
‘bzäÛaZ@ @

ال تزال كيفية توصل اإلنسان إلى معرفة استخالص المعادن من خاماتها             
مالخيـت  محل تخمين، على أنه في حالة النحاس ربما نـتج عـن اسـتعمال ال              

كمادة ملونة، ثم حـدث أن سـقطت قطعـة مـن            ) كربونات النحاس القاعدية  (
المالخيت في النار التي اختزلتها إلى قطع صغيرة من النحاس النقي، وقد اكتشف 
طريقة استخالص النحاس بتسخين  خاماته مع الفحم النباتي في األلف الرابعـة             

ان صـهر النحـاس النـاتج    م في الشرق األوسط، ثم أعقبت هذا اكتشاف إمك .ق
  .وصبه في قوالب للحصول شكل مطلوب

ولم يكن النحاس ليوجد إال في أماكن معينة، وكانت قبـرص مـشهورة             
بصفة خاصة، وقد بلغت شهرتها به في الحقيقة درجة كبيرة حتى لقد استمد هذا              

من اسم هـذه الجزيـرة    ) (Cuivre, Copperالفلز اسمه في اللغات اإلفرنجية 
)Cyprus .(           ومن ثم كان اكتشاف النحاس واستخدامه ألغراض مختلفـة أحـد

العوامل التي أدت إلى تنظيم التجارة والى التحول عن االكتفاء الذاتي الذي  كان              
والخطوة التالية في قـصة     . سائداً في العصور النيوليثية في قصة تطور المدينة       
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 النحاس بمعدن آخـر     أنه إذا خلط  : النحاس كانت اكتشاف حقيقة علمية هامة هي      
نتجت عن ذلك سبيكة أسهل في صبها من النحاس الخالص، وأكثر منه تحمـالً              

ويبدو أن التجارب قد أدت إلى التحقق من أن خلطة بالقصدير يعطـي             . وصالبة
والنـسبة المثاليـة للنحـاس      (ومن ثم اكتشفت سـبيكة البرونـز        . أفضل سبيكة 

دة عصر النحاس طويلـة كمـدة   ولم تكن م ) 1:8والقصديـر فـي البرونز هي     
العصر النيوليثي الذي سبقه كما لم تكن له أهمية عصر البرونـز الـذي لحقـه                

  .ويسمى هذا العصر أحياناً بالعصر الكالكوليثي
‹ÐãZ@ @

مقدسة لدى السومرين في جنوب العراق وتقـع        ) نيبور(كانت مدينة نفر    
في هذا الموقع الكبير    ولقد أجرى األمريكيون تنقيبات     . بين نهري دجلة والفرات   

وتتمثـل فيهـا   . 1948وعلى فترات متقطعة منذ عام 1900 إلى 1889منذ عام   
بصورة جيدة كافة الطبقات من عصر فجر السالالت األولى إلى عهد الـسيطرة             

  .الغرثية، أما الفترة الكيثية فهي موثقة إلى حد كبير

شيفات كيثيـة   وقد تم العثور فيها على عدد كبير من األلواح بضمنها أر          
م وقد كـشف جزئيـاً      . ق 403-455إدارية وأرشيفات تجارية ألسرة موراشو      

 ومعبد أنليل الذي كان قد حور إلـى حـصن فرثـي             Zigguratعـن الزقورة   
  الذي يرجع إلى األلف      Urukوأظهرمجس حفر تحت المبنى عن فخار الوركاء        

صر فجر السالالت   م وأبانت التحريات مؤخراً عن تعاقب في معابد ع        .الرابع ق 
  .األخيرة المكرسة لعبادة اآللهة أنانا

†ë‹¹Z@ @

 كيلو مترا جنوبي شرقي الموصل      35تقع بقايا نمرود حالياً على مساحة         
في العراق، وتبعد كيلومترين من الضفة اليسرى لنهر دجلة الذي كـان يالمـس            
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طلق علـى   وأ). كلخو(سورها الغربي في األزمنة اآلشورية واسم المدينة القديم         
بقايا اسم نمرود الذي ظل شائعاً حتى اآلن وربما كان اسم مرود تصحيف للفـظ               

  .تنورتا إله الحرب اآلشوري وحامي المدينة

بدأ التنقيب في المدينة منذ أواسط القرن التاسع عشر، واستمر لـسنوات            
طويلة وتعاقبت بعثات التنقيب للعمل في المدينة، وكشفت عن آثارها الضخمة من 

وتشير نتائج التنقيبات  إلى أن المدينة كانت مستوطناً صغيراً منذ       . صور ومعابد ق
األلف الثالث قبل الميالد واستمر السكن فيها حتى العهد البابلي القديم وفي عهـد              

اتخذت عاصمة للدولة اآلشورية، وكذلك     ) م. ق 1245-1274(شيلمنصر األول   
 تولى آشور ناصر بـال الثـاني        غير أنها أهملت بعد ذلك حتى     . قاعدة عسكرية 

أعاد بنائها وتوسيعها واتخاذها عاصمة لدولته وقاعدة عسكرية        ) م.ق883-859(
وظلت المدينة عاصمة  للدولة . تخرج منها الجيوش بحمالتها إلى مختلف الجهات

اآلشورية في عهد ابنه شيلمنصر الثالث ثم انتقلت العاصمة من بعد ذلـك إلـى               
 614ينة عسكرية مهمة حتى القت مصيرها المحتوم عام       نينوى وظلت نمرود مد   

م فهجرت وأهملت أبنيتها حتى قامت إلى جانبها في العصور المتأخرة قريـة             .ق
  .صغيرة حملت اسمها

تشغل المدينة مساحة واسعة تقدر بنصف مساحة نينوى وهي مـستطيلة             
يبلغ طولـه الشكل تقريباً ومحاطة بسور خارجي ضخم تتخلله البوابات الرئيسة و

وفي الزاوية الجنوبية الشرقية من المدينة وفي مكان مرتفـع        .  ثمانية كيلومترات 
أقيم مجمع األبنية العامة والخاصة وقد أحيط هذا الجزء بسور ثان علـى هيئـة               
مستطيل وعرف بالمدينة الداخلية ويتخلل  السور الثاني بوابات ضخمة تتـصل            

ريضة، وفي الجهة الغربية مـن المدينـة        بالمدينة الخارجية بشوارع وممرات ع    
  .الداخلية أقيمت قناة صخرية على نهر دجلة ما زالت آثارها باقية حتى اآلن
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وكشفت التنقيبات األثرية حتى اآلن عن تسع معابد في المدينة الداخليـة              
الذي أطلق عليه   (وزقورة ضخمة وعدد من القصور منها قصر آشور ناصر بال           

أما المساحة  .  والقصر الجنوبي الشرقي أو القصر المحروق      )اسم القصر الشمالي  
التي تقع بين المدينة الداخلية وسور المدينة  الخارجي فقد استغلت إلقامة الحدائق             
والمنتزهات، فأقيمت فيها حديقة الحيوان وأخرى للنبات، كما استخدمت لتـشييد           

نها  كما شـيد بعـض       الدور السكنية العامة، عندما ضاقت المدينة الداخلية بسكا       
  .الملوك المتأخرين في هذا الجزء من المدينة حصناً عسكرياً ضخماً

وتعتبر مجموعة القطع العاجية المكتشفة في أحد آبار المدينة والمنحوتات     
الجدارية التي كانت تزين جدارن القصور والثيران المجنحة التي زينت مـداخل            

ة في المدينة وقد نقلـت معظـم هـذه          المدينة والقصور، من أهم اآلثار المكتشف     
هذا باإلضافة إلـى مجموعـة النـصوص        . اآلثـار إلى متاحف العالم الغربية    

المسمارية المكتشفة والتي ألقت ضوءاً ساطعاً على تاريخهـا وتـاريخ الدولـة             
  .اآلشورية بصورة عامة

Ší‹Ï@‹èãZ@ @

ندا تسلسال  يتيح علم آثار دلتا نهر الفريزر في كولومبيا البريطانية في ك            
 Northwest Coastلفترة ما قبل التاريخ المبكرة لتقليد ساحل الشمال الغربي 

Tradition      م أمـا المتوسـطة      .ق1000المبكرة  :   ولقد تم تحديد ثالث مراحل
 إلى يومنا هذا وشهد ساحل لو كارنو فـي الفتـرة    1250م والمتأخرة من    1250

تي كانت مصدر المعيشة الرئيس وقـد       المبكرة صيد الحيوانات الثديية البحرية ال     
عثر على رؤوس حراب ذات خطاف من العظـم أو قـرن الوعـل والـصخر                

وصنعت القدم الصغيرة واألزاميـل مـن       . وليس الحجارة المشظية  . االردوازي
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وقد يعزى ذلك إلى استخدام     . إال انه لم تكن هناك أدوات خشبية كبيرة       . النغرايت
  .ه المرحلةقوارب الجلد وليس الخشب في هذ

وهو سمة الساحل الشمالي الغربي موجـودا كمـا         . وكان النحت المجسم  
يبرهن على ذلك العثور على شفيهات حجرية وخطاف رمي العـصي المنفـردة       

وقد صقلت هذه المجموعة وأضيف إليها فـي        . المصنوعة على هيئة راس ادمي    
قـب  وأصـبحت المثا . م في الفتـرة المتوسـطة  400 -م  .ق300طور ماريول   

وصيغت األدوات الحجرية المصقولة . الحجرية المشظاة اكثر شيوعا واتقن صنعا
ويـوحي اكتـشاف األدوات     . مثل السكاكين الهاللية بأسلوب أكثر إتقانا أيـضاً       

الحجرية الكبيرة والمطارق ) ج(مثل القدم. الثقيلـة المستخدمة في صناعة الخشب
ف جذوع األشـجار ولعـل      عن استخدام المشاحيف المصنوعة عن طريق تجوي      

البيوت المبنية من األلواح الخشبية الثقيلة  من النوع المعـروف فـي الـسجل               
  .االثنوغرافي كانت قد شيدت في القرية التي صارت اآلن تغطي عدة فدانات

وال سـيما   . وكان إنتاج التماثيل الحجرية أهم تطور في طور مـاريول         
ولعل الرؤوس التي كانـت     . سونالطاسات الحجرية التي يمسك بها أشخاص جال      

مصنوعة من حجر السيتايت او الحجر الرملي نحتت بأسلوب سـاحل الـشمال             
وقـد تكـون هـذه التماثيـل        . بحواجب مرتفعة وعيون محززة   . الغربي المميز 

أو في الشعائر التي كانت تقام عنـد انـضمام          . استخدمت في الطقوس الشامانية   
  .شخص إلى الجماعة 

µ—Ûa@îÓaìãZ@ @

حيـث وصـفت   . كانت للنواقيس في الصين القديمة دور شعائري مهـم    
  choudynasty-موسيقاها في بالطات األمراء فـي نـصوص سـاللة جـاو             

 shang -وكانت أقدم األنواع المصنوعة في ساللة شانغ). م.ق221 -1027(
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dynasty) 1600 – 1027وقد . تنصب وأفواهها إلى أعلى، ومن ثم تدق      ) م.ق
ذه النواقيس موضوع البحوث األثرية في الفتـرة األخيـرة، وقـد            بات تاريخ ه  

أظـهر جنوبي الصين على أنه يتبع حلقة وصل مهمة بين نواقيس ساللة شـانغ              
  .وأحيائها في فترة جاو والشرقية

òiìäÛaZ@ @

هو االسم الذي يطلق عادة على البالد التي تقع جنـوبي الـشالل األول                
وم، وكان يطلق على هـذه المنطقـة فـي          للنيل من أسوان حتى مشارف الخرط     
كان أكثرها  شيوعاً منذ الدولة الوسـطى        . اللغـة المصرية القديمة أسماء عديدة    

ويكـون الـشالل    . كوش، أما الكتاب الكالسيكيون فقد أطلقوا عليها كلمة أثيوبيا        
األول حدوداً طبيعية بين مصر والنوبة منذ األسرة األولى على األقل ولكن يوجد             

  .دل على أن األقاليم في عصر ما قبل األسرات كان يمتد حتى جبل السلسلةما ي

والنوبيون في العصور القديمة ينحدرون من أصل مـشابه للمـصريين،           
والفقر العام . وتشبه حضاراتهم األولى حضارات عصر ما قبل التاريخ في مصر       

بـأن  الملحوظ في المقابر التي تقابل عصر الدولة القديمة فـي مـصر يـوحي               
المصريين كانوا يصدرون إلى هذا اإلقليم سلعاً استهالكية كالحبوب، وفي مقابل           

ومنذ . ذلك كان يستورد المصريون العاج والماشية والماعز وجلد الفهد والبخور         
كان المـصريون   . وال يبدو هذا ممثالً في الدولة القديمة      . عصر الدولة الوسطى  

  .ذهب على هيئة حلقات وسبائكيستوردون من النوبة كميات كبيرة من ال

وخالل عصر االنتقال الثاني استقلت النوبة وكانت في وقت مـا علـى             
ولما استقلت مصر بعـد     . اتصال بملوك الهكسوس في الدلتا عن طريق الواحات       

طرد الهكسوس أعاد ملوك األسرة الثامنة عشرة ضم النوبة وامتـدت الحـدود             
لرابع تقريباً، وعلى الرغم مـن حـدوث        المصرية جنوبا حتى نياتا عند الشالل ا      
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بعض اضطرابات دفينة عند بداية كل عهد جديد، وكانت تخمد في الحـال فقـد               
استمرت النوبة متحدة من مصر حتى بعد األسرة الواحدة والعـشرين وقـد تـم            

وقد شيد الفراعنة  معابد عديدة فـي النوبـة كـان            . تمصير النوبة تمصيراً تاماً   
الثاني  الذي حفر في الصخرعند أبو سمبل بين الـشاللين         أعظمها معبد رمسيس    

األول والثاني، وتزين واجهته أربعة تماثيل ضخمة للملك حفرت فـي الـصخر             
على جانبي المدخل ويزيد ارتفاع كل منها على عشرين مترا والفوضـى التـي              
عمت مصر أعقاب األسرة الثانية والعشرين استدعت تدخل الملك النوبي معبنخي    

م، ما أدى إلى استيالئه  على مصر وتأسيسه لألسرة الخامسة .ق730لي سنة حوا
وقد سجل تاريخ حمالته وهزيمته ألمير الدلتا نـف         ) م.ق663-730(والعشرين  

  .تحت على لوحة عثر عليها في نباتا ومحفوظة في المتحف المصري

في مصر بالغزو اآلشـوري عـام       ) األثيوبي  (وانتهى سلطان الكوسيين    
ولكن المملكة الكوشية بقيت في النوبة حيث كان يدفن خلفاء األسـرة         . م.ق 671

الخامسة والعشرين في أهرام مع األثاث الجنـازي المـصري التقليـدي  مثـل            
ولكن نتيجة النقطاع الصلة بين مصر والنوبة تم ما حدث بعد ذلـك             . االوشابتي

ا في نباتـا ومركـز      من انقسام النوبة إلى مملكتين متنافستين، كان مركز أحدهم        
مما أضعف النفوذ الحضاري المصري وظهـرت       . الثانية في الجنوب في ميرو    

تكتـب  ) تعرف بالمروية (حضارة محلية كان من مميزاتها استعمال كتابة خاصة         
  .بحروف أبجدية وعالمات مأخوذة من الخط اليديموطبقي

ðŒìãZ@ @

ـ (من المدن القديمة في منطقة  كركوك كانت تعـرف باسـم              ) وركاس
ازدهرت في العهد اآلكدي ثم استولى عليها الحوريون بعد أن نزحوا من موطنهم       

فأسسوا مركزاً مهماً في شمال العراق وفي منطقـة البلـيخ           ) اورارتو(األصلي  
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والخابور في منتصف األلف الثانية قبل الميالد وقد انـدمج هـؤالء الحوريـون        
 وتعرف أطالل المدينـة باسـم       ).نازي(بالشعب اآلكدي وغيروا اسم البلدة إلى       

  .وتقع على بعد حوالي ثمانية أميال من جنوب شرقي كركوك) يورغان تبة(

 بعد العثور على عدد من      1931 -1927وقد عمل األمريكيون منذ عام      
إلـى العـصر     ) XII(الرقم اآلشورية القديمة في الموقع، وترجم أقدم طبقة فيه          

 الطبقة الثانية عن قصر مزين بالرسـوم        الحجري المعدني، وأبانت التحريات في    
وأطلق اسم الموقع كذلك على نوع من . الجدارية إضافة إلى كمية كبيرة من الرقم

الذي يمكن إرجاع تاريخـه إلـى منتـصف     ) فخار نوزي (الفخار المميز يعرف    
  .م ويوجد أيضاَ في مواقع شمالية أخرى مثل تل براك وتل بيال.األلف الثاني ق

†ëŠìØÏìãZ@ @

وكانت في  ) سابقاً(تقع نوفكورود على نهر الفولكا في االتحاد السوفيتي           
ولقد أجريت فيها تنقيبات واسعة منـذ       . القرون الوسطى مدنية تجارية مهمة جداً     

وقد عثـر   .  بقيادة ارتيسخوفسكي وكولشين   1962 -1951 وال سيما بين     1932
ن جذوع األشجار    بنائية خشبية كانت ذات عالقة بطرق م       1.000على أكثر من    

المغلقة المرصوفة  بالعرض والتي كانت تستبدل بين حين وآخر وقـد غطـى              
 مستوى يمتد تاريخها من القرن العاشر إلى القـرن الخـامس      28تسلسل طبقات   

  .عشر

وكانت مدينة نوفكورود أول موقع يحدد تاريخه باالستناد إلى التسلـسل           
ار إطار تسلسل زمني يعتمد عليـه       الزمني للحاء األشجار، حيث أتاح هذا االختب      

وتألفت الكثير من النصوص على لحاء شجر البتوال من مذكرات تتعلق بالديون             
والصرف والشراء ورسائل شخصية والشكاوي التي قدمها الفالحون إلى أسيادهم          

وبما أن هذه النصوص كتبت بلغة الكالم الدارجة فإنها ألقـت            . واتصاالت أخرى 
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وتضم المكتشفات األخرى أعماالً خشبية .  على لغة هذه الفترةالكثير من األضواء
وجلدية وبقايا محالت عمل وأنواع مختلفة من االسترادات من أماكن بعيدة مثـل          

  .بيزنطة والسويد
üëa@åíìãZ@ @

موقع في الجبال شمال أوالن باتور في منغوليا ويعتقـد أن المجموعـة               
ذات التوابيـت   ) م10( قـدماً    33 الكبيرة من قبور اإلنفاق بعضها على عمـق       

 Hsiungنو –الخشبية المزدوجة التي عثر عليها في المواقع  تعود إلى هسيونغ 

– nu  وتتضمن المنسوجات التي وجدت فيها مواد مستوردة من الصين وتمثـل 
هذه القبور مقدم نوع جديد من الحضارة تأثر بالتقاليـد الـصينية وحـل محـل             

  . بحيرة بيكالالقبـور الصندوقية لمنطقة
ôìäîãZ@ @

) أشـور (ثالثة عواصم المملكة اآلشـورية خلفـت العاصـمة القديمـة              
تقع أطاللها على مسافة كليومتر واحد من الموصل في ) نمرود(والعاصمة الثانية  

العراق على الجانب األيسر من نهر دجلة وتتكون أطاللها من تلين رئيسين هما             
. اخلهما بقايا القصور والمعابد اآلشـورية     وتقع د . تل النبي يونس  وتل قوينجق     

ويحيط بالتلين سلسلة من التالل يتجاوز طولها اثنتي عشرة كيلومترا تكون شكل            
شبه منحرف أقصر أضالعه في الجنوب، وأطولها في الـشرق تـبطن داخلهـا         
بقايـا سور نينوى العظيم ببواباته الخمسة عشر وبموازاة الضلع الـشرقية مـن     

ندق كبير كان قد حفر ليكون خط دفاع عن المدينة بينما كونـت             الخارج آثار خ  
  .األتربة المستخرجة منه حائالً ترابياً منيعاً الزالت بقاياه ظاهرة

يرقى تاريخ أقدم الطبقات السكنية المكتشفة في نينوى إلى عصور ما قبل      
التاريخ في األلفين الخامس والرابع قبل الميالد واستمر الموقـع يـسكن عبـر              
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العصور التاريخية  التالية وعثر فيه على آثار من عـصور فجـر الـسالالت               
والعصر اآلكدي وعصر ساللة أور الثالثة والعصور التالية لذلك بـدأت نينـوى           

م عندما اتخـذها تجالتبلبـزر األول       . ق 1080تأخذ مركزها المرموق منذ عام      
براطوريـة  عاصمة لملكه ووصلت نينوى قمة مجدها وازدهارها في عهـد اإلم          

وأسـرحدون   ) م.ق681-705(اآلشورية الثانية وال سيما في عهـد سـنحاريب    
وترقى معظم اآلثار المكتشفة فيها إلى هذه الفترة مـن تاريخهـا    . وآشور بانبيال 

م أهملت المدينـة وخربـت أسـوارها        .ق612وبعد سقوط نينوى عام     . الطويل
وفي وأقوام قرثية في العهد     وقصورها وسكنت فيها جاليات يونانية في العهد السل       

  .الغرثي وظل تل النبي يونس مستوطناً آهالً بالسكان حتى يومنا هذا

بدأ التنقيب في المدينة منذ مطلع القرن التاسع عشر وكشف في المدينـة             
عن قصور ومعابد آشورية ضخمة تزينها المنحوتات والتماثيل كما عثـر علـى     

 الرقم الخاصة بمكتبه الملك آشور بانبيال       أعداد كبيرة من الرقم المسمارية أهمها     
والتي تعتبر أهم وأضخم مجموعة مكتشفة حتى اآلن حيث ضمت اكثر من خمسة 
وعشرين آلف رقيم وفي السنوات األخيرة قامت مؤسسة اآلثار العامـة بأعمـال    
استظهار بوابات نينوى وسورها الخارجي وقامت بصيانته وتم الكشف عن بوابة           

  .قسم الشمالي من السورادد وصيانة ال

وتبلغ مساحة نينوى ما يقرب من ثالثة آاللف دونم ويحيطها سور ضخم            
على شكل شبه منحرف تتخلله بوابات المدينة الرئيسة وكشفت التنقيبـات التـي             
أجريت في المدينة على عدد من القصور والمعابد الضخمة وتشير مخططاتهـا            

تع بها الصناع اآلشوريون ومن ساهم في       إلى روعة التصميم ودقة التنفيذ التي تم      
بناء المدينة من صناع سوريين وقد زينت جدران القصور بـاأللواح الحجريـة             

  . المنحوتة نحتاً بارزاً جميالً وزينت بالثيران واألسود المجنحة
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@ تغطي الجزر الجنوبية والشمالية لينوزيلندا مع جزيرة ستيورت الصغيرة         @
) كلـم13000( ميالً   808وتمتد  ) 2كم250.000(  ميل مربع     96.525أكثر من   

34بين خطي عرض  
47و ه 

 وتنفرد هذه الجزر بحجمهـا ومناخهـا فـي كـل     ه
وكـان علـى    . بولينشيا التي تتألف من جزر صغيرة جداً ذات مناخ اسـتوائي          

. المستوطنين األوائل القيام بتكيفـات حـضارية كبيـرة فـي األرض الجديـدة             
وعلى األرجح فإن المستوطنين قدموا من . م900لندا في حوالي واستوطنت نيوزي

كوك وأساسايثي ايلندز وكان الماوريون المستوطنون الوحيدون لما قبل التـاريخ         
  .وهم سكان بولونيزيا األصليون

ولم يتمكن المستوطنون األوائل زراعة محاصيلهم االستوائية بسبب المناخ        
الحلوة وكانت الكالب المدجنة موجودة وكان      ولم تنم بصورة جيدة إال البطاطس       

نبات الخنشار عماد التغذية إضافة إلى السمك والثدييات البحريـة والحيوانـات            
فـي  ) م1350-900(وسكن المستوطنون األوائل في الطـور القـديم         . الصدفية

واعتمدوا في عيشهم بدرجة رئيسة على الصيد وجمع الغذاء         . معسكرات موسمية 
  .ور برية كبيرة الحجموكانت هناك طي

 واستناداً إلى المعلومات المتوفرة     1400إال أنها انقرضت في حوالي سنة         
وصنعت في هذا الطـور فـؤوس       . فإنه لم تكن للبطاطس الحلوة إال أهمية قليلة       

حجرية رائعة الصنع وصنارات صيد عظيمة شبيهة بالتي اكتشفت في ماركـسيا        
ند التي كانت خارج نطاق الزراعـة       وحافظت ساوث ايل  . وسوسابني وجزركوك 

على أسلوب الحياة هذا المعتمد على الصيد وجمع القوت وبعدد قليل مـن السكان 
لم تؤد زيارة تاسمان في      (1769إلى أن اكتشفها األوربيون بقيادة كوك في سنة         

  ). إلى النزول إلى اليابسة1642سنة 
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نـد فقـد كـان      بعد عام في نورث أيل    . وتتركز بؤرة التطور الحضاري   
المنـاخ الدافئ للمناطق الساحلية عونا لألغلبية الساحقة من سكان نيوزيلندا البالغ  

عندئذ ذات أهمية   . وأصبحت البطاطس الحلوة  . م1769نسمة في عام    100.000
بالغة فكانت تخزن في حفر مستطيلة أو دائرية  الشكل تحت األرض في الشتاء                

ى نبات الخنشار والحيوانات الصدفية الـسند       وكانت البطاطس إضافة إل   . الباردة
ويشار إلى هذا الطور الالحق مـن تـاريخ         1350لعدد السكان الكثيف بعد سنة      

نيوزيلندا ما قبل التاريخ بالطور الكالسيكي ويقتصر على نورث آيلند والحافـات   
  .الشمالية لساوث أيلند

األسلحة وسيما الفؤوس و  (وظهرت أنواع جديدة من المصنوعات اليدوية       
خالل الطور الكالسيكي  في نورث أيلند، وكان يتم الـدفاع مـن المـستوطنات               
بوساطة السدود الترابية وتنتشر هذه القرى   المحصنة التي تسمى باالن علـى              

 منها  5000 -4.000طول األراضي الساحلية لنورث ايلندا وال يزال ما يقارب          
وتتـضمن أكبرهـا    ) هكتـار 50– 0.1(باقيا لحد اآلن وتتراوح مساحتها بـين        

المنحدرات  المدرجة للبراكين الخامدة وبنيت حصن أصغر مع خنـادق وسـداد             
وشيدت أيضاً القرى . على حافات الجبال والجروف النائية أو األراضي المسطحة

. ذات األعمدة المدببة على الركم االصـطناعية فـي البحيـرات والمـستنقعات            
لضيقة والمنصات المرتفعة التي اسـتخدمها      وهنـاك دليل آثاري على المداخل ا     

المدافعون وكانت األسلحة تتكون من الرماح والهراوات ولم يستخدم المـاوريون        
المقاليع وال األقواس رغم أن هذين السالحين كانا معروفين لدى جماعات أخرى            

  .من البولينثيين

 يتميز بالمعرفة المتطورة لترتيـب      1769وكان مجتمع ماوري في سنة      
علم اإلنسان وتقليد فني حي تمثل في  المشاحيف وفي النحت في البيوت وأشغال               
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في الحجر األخضر تصنع الهراوات والقالدات التي تمثل أشكاالً آدمية مـشوهة            
 وكان التأثير األوروبي الجيد منـه والـردىء إضـافة إلـى          Tikiتعرف تيكي   

 حطم الكثير من النظـام      الحـروب المهلكة  التي استخدمت فيها بندقية المسكيث       
القبلي القديم في مستهل القرن التاسع عشر إال أن مجتمع موري العصري يحافظ             

  .بنشاط على الكثير من أوجه فنونه التاريخية  وتنظيمه االجتماعي

ويرجع أن تكون نيوزيلندا مصدر االستيطان كآثام ايلندز الواقعة علـى           
رايست جرج إال أن الظروف البيئية      إلى الشرق من ك   ) كم900( ميالً   559مسافة  

ويـدعون أيـضاً    (حالت دون قيام الزراعة  وقد احتفظ سـكان كاثـام ايلنـدز              
أسلوب حياة مختلـف بعـض الـشيء إلـى أن اسـتوعبهم             ) بالموريوريزيون

  .المستوطنون الماوريون في القرن التاسع عشر
wãa‹×ìîãZ@ @

ن فـي كوميـث     واحد من أكبر مجاميع قبور األنفاق على ضفة نهر نوي         
ويتألف من رجم هائل مع أحجار مستطيلة  الشكل يبلغ قطرها حـوالي             . إيرلندا
وتكون الحافات الخارجية للقبر وممر من الصخر الضخم يبلـغ          ) م80(قدماً  262
يؤدي إلى حجرة من الحجر الضخم أيضاً على هيئة صليب          ) م19( قدم   62طوله  

رجع تاريخهـا إلـى حـوالي       يغطيها سقف مطنف وتحتوي هذه الحجرة التي ي       
  .م على بقايا جثث بشرية محروقة.ق2500

a†bí‹m@bîubçZ@ @

موقع من عصر ما قبل التاريخ في سهل ميسارا بالقرب من فايـستوس               
قامت بالتنقيب فيه البعثة اإليطالية بجزيرة كريت وقد استمد هذا الموقـع اسـمه              

وي المتأخر وقـد    مـن هيكل من العصور الوسطى يطل على بقايا القصر المين         
 عن مقبرتين عامتين مستديرتا الشكل من الطـراز  F. Halberrكشف هاللبهر  
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ولو أن المقبرة الصغرى منها فقـط هـي التـي      .  المعروف باسم مقابر تولوس   
يحتمـل أن تكون قد أكملت بقية المداميك المتداخلة، ويمتد تاريخ المـدافن فـي              

) 1(إلى العصر المينوي الوسيط   ) 2(بكر  هاتين المقبرتين من العصر المينوي الم     
  .م. ق1750 إلى حوالي 2300 أي من حوالي 2أو 

إلى  العصر المينـوي  ) 2(وقد أقيم  القصر من العصر المينوي الوسيط       
م ليحل على ما يبدو محل  قـصر فايـستوس           . ق 1550 حوالي   –) 1(المتأخر  

 يصفه بأنه Banti بانتي ولو أن. العظيم الذي بدأ في االنهيار بسبب زلزال مدمر    
ويذكر أن سكناه تالحمت مع سـكنى القـصـر         ) فيلال فاخرة (ال يعدو أن يكون     

 ويواجـه   Lاآلخر في فايستوس وتخطيط المباني الباقية منه يماثل شكل حرف 
وقد اتبع مصمموه نفس األسلوب الذي اتبع في كنوسوس . جناحاه الشمال والغرب

بس وقواعد أعمدة  وأعمدة من الجبس غيـر         من جهة استعمال أرضيات من الج     
مثل عمل أروقـة األعمـدة وعمـل        . أن هناك بعض الخصائص التي يتميز بها      

فتحـات ضوئية في وسط الحجرات الهامـة ممـا يـدل علـى أن المهنـدس                
  .المعمـاري  المصمـم له كان من ميسوراً

شمالي ويبدو أن المقر الرئيس للسكن بهذا القصر كان يتركز في الركن ال           
حيث تؤلف ثالث حجرات تفتح كل منها على األخرى وحدة واحدة           . الغربي منه 

وتوصـل آخـر هـذه      . تشبه القائمة ذات المحورين المزدوجين في كنوسـوس       
الحجرات الثالث إلى فناء مكشوف يحف به مـن الجـانبين رواق ممـا يـوفر                

ي إلى كـل    ويؤد. منظـراً خالباً لكـل من خليج دبباكي ووادي إيروبو تاموس        
من هذه المجموعة، وإلى  الفناء المكشوف حجرتان مربعتـان، الداخليـة منهـا           
مزينة بصور رائعة تمثل سيدة جالسة في حديقة وقطتين تطاردان ديكـاً بريـاً              

  .وغزاال يقفز
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وال توجد في هذا القصر أماكن للغسل، والى الـشرق مـن المجموعـة            
وتوجـد  .  من غـرف المخـازن     الشمالية الغربية من الحجرات توجد مجموعة     

بعدهـا مجموعة أخرى من حجرات أنيقة ذات أرضيات من الجبس تواجه كلها            
  وهو طريق مدرج يفصل القصر عــن         Raupadelmareما أسماه المنقبون    

منازل البلدة وهي منازل صغيرة لكنها أنيقة والى شرق القصر يقع مـا أسـماه               
كال الجانبين هياكل منزلية يحتـوي   تحيط به من Piazzadei Sacelliالمنقبون 

  .كل منها على قاعدة ذات محور مزدوج

م تعرضت المدينة لكارثة مدمرة يبدو أنها كانـت         .ق1400وفي حوالي   
ولم يبن القصر من جديد بعد ذلك بل شيد         . تشبه تلك التي دمرت مدينة كنوسوس     

ن بمدينة ميسينا   منزالن كبيران فوق أنقاضه، يشبه أكبرهما تماماً مباني الميجارو        
ويبدو أن بعض منازل البلدة بقيت سليمة لم يصبها الدمار كمـا            . في بالد اليونان  

  نحو الغرب Piazzadei Sacelliأن البعض اآلخر منها قد أعيد بناؤه وقد امتد 
وشيد هيكل منزلي جديد    . بحيث أصبح اآلن يغطي جزءاً من مكان القصر القديم        

ن قد بقيا سليمين غير أن أحـدهما قـد زود بمـستوى             ويبدو أن الهيكلين القديمي   
أرضية أعلى؛ مما حجب الصور البديعة التي كانت تحليهـا وتـشمل زخـارف           

وأقيم صف مـن    ) م  . ق 1450-1550) 1(بحرية من العصر المينوي المتأخر      
حجرات يبدو أنها كانت دكاكين في الحي الشمالي الغربي من البلدة وقد هجر هذا       

  ).م.ق1100-1400(اخر العصر المينوي المتأخر الثالث الموقع في أو
biaŠbçZ@ @

األنهـار  (أحـد   –تقع تالل هارابا الكبرى على الشاطئ القديم لنهر رافي          
بالبنجاب في إقليم موتتجومري في غرب الباكستان وقد اكتـشف هـذه            ) الخمسة

التالل ألول مرة في عشرينات القرن التاسـع عـشر الـسير الكـساندربرنس              
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ALEXANDER BURNES  وتشارلز ماسـون Charles Masson  أثنـاء 
غير أن األهمية الحقيقة لهذه التالل لم تعرف إال بعـد           . سفرهما إلى االفغانستان  

 في حوالي نفس الوقـت       1922-1921إذ بدأ التنقيب بها في      . مرور قرن كامل  
وبـدأ  . والذي اكتشف منه الموقع العظيم اآلخر للمدينة القديمة  في موها نجودار           

  .ظهور اآلثار الهائلة لحضارة وادي السند

التي ترتفع إلى ما يبلغ      ) ABالتل  (وأعظم هذه التالل أهمية هي القلعة       
 Mortimerخمسين قدما فوق السهل وقد تعـرف الـسير مـورتيمر هـويلر     

Wheeler        وهـي علـى شـكل      . 1946 على أسوارها الضخمة من اللبن عام
والـى الجهـة    ) م197(وعرضه  ) م421( حوالي   متوازي أضالع تقريباً طوله   
  والذي ربما كان المنطقة السكنية لألحياء في هذا          Bالشرقية من القلعة يقع التل      

الموقع، والى شمال القلعة كشف عن مجموعة من مخازن الغالل وأرضيات معدة 
لضرب الحبوب وخطوط من أحياء العمال، والى جنوب القلعة وجدت جبانتـان            

 الجبانـة    - احتوت على مقابر العصر الهارابي والثانيـة       R37لجبانة    إحداهما ا 
H-                احتوت على مقابر يرجع تاريخها إلى ما بعد العـصر الهـارابي ولـو أن 

وال زالت ثمة مساحات واسعة لم      . التنقيب في هذا الموقع لم يجر وبكيفية نظامية       
 المبـاني ومـن     تحفر بعد إال أنه ظهرت فيما أجري من تنقيب كميات من بقايا           

التحف التي تشبه إلى حد كبير تلك التي وجدت في موهنجودارو وفـي بعـض               
  .مواقع الحضارة السندية األخرى

pbnnÛbçZ@ @

   Alzkammergutتقع قرية هالتـستات فـي قلـب الـسالزكامرجوت             
ميال جنوب غرب سالزبورج نفسها، عند الطرف 30بالنمسا على بعد ) المالحات(

للبحيرة التي تحمل نفس االسم فوق بقعة طينية ضيقة لمجـرى           الجنوبي الشرقي   
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 Salzbergtal وفوق القرية الحالية توجـد الـسالزبرجتال         Muhlbachميلباخ  
ومنذ القرن الثامن عشر وثمـة مكتشفات عثـر        . الموقع المشهور لمناجم الملح   

هذه عليها رجال المناجم في هالستات وويرنبرج دلت على أن تشغيالت الملح في    
المنطقة بالغة القدم، وأقدم مكتشفات من عصر البرونز المتأخر وتتضمن فأسـاً            
مجنحة وسيفا وبقايا أواني لحفظ رماد الخبث المحروقة وجدت كلها فـي أقـدم              

  .مقابر بالجبانة المجاورة

وفيما عدا موقع ال يزال محل شك في شينج عند الطرف الشمالي لبحيرة             
ئل على إقامة ساكن بحيرات أو مـستقرات علـى          ليست ثمة أية دال   . هالتستات

في العصر النيوليني أو أي عصر آخر إال أنه يكـاد يكـون أن      . جوانب البحيرة 
اإلنسان اتبع في البحث عن فريسته منذ عهد مبكر أن يقتفي اثر الحيوانات على              

عند  Damweiseالطرق التي كانت تؤدي إلى ينابيع الملح على مستوى دامغاس           
  .دي هالتستاترأس وا

وفي أواخر عصر البرونز كان استخراج الملح هو العمل الجاري فـي            
وقد تضمن عمليات منجمية متشابكة حفرت فيها أبار بلغ عمقها الكلـي            . المنطقة
وطرقاً فنية استخدمت أيضاً في مناجم النحاس في        ). متر400حوالي  ( قدم   1300

خر اسـتخدمت طريقــة      وفي أواخر عصر التن المتأ     Mitterbergميتربرج  
. االستخالص بالماء أي بالحفر ثم الغمر بالماء ثم تبخير محلول الملح المركـز            
.  وقد تضمنت هذه الطريقة استعمال مجموعة من األحواض الخشبية والقنـوات          
كما دلت على ذلك االكتشافات األثرية الفي دامغايس فحـسب بـل أيـضاً فـي      

  حيث وجـدت  Swabisch - Hallول التشغيالت المعاصرة لها في شغابيش ه
  .أربعة من مثل هذه األحواض كانت مستخدمة كأحواض تبخير شمسية
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وقد أدت الرطوبة والبلل في مواقع تشغيل الملح إلى بنـاء طـرق مـن             
وفي كل من مناجم ديرنبرج التي تقع        ) Corduroy(جذوع األشجار المتراصة    

وجدت جثث محفوظـة    ) لتستاتها( والموقع النمطي نفسه     Halleinفوق هاالين   
ترتدي القميص الفالحي وطاقية مدببة مثل ما هو ممثل في الرسـومات علـى              
األسطال البرونزية  التي استوردت من شمال إيطاليا إلى منطقة األلب الـشرقية             
ومعدات األلب الشرقية ومعدات رجال المناجم وهي سالل من أغصان مجدولـة            

وكذلك مجاريف من الخـشب     . ب الصنوبر ومن جلد الحيوان، ومشاعل من خش     
. ومطارق من البرونز حفظت هي األخرى بفضل الخواص الحافظة للملح نفسه          
كما وجدت مجموعة مماثلة من هذه المعدات في مناجم النحاس المجـاورة فـي              

 وعظام الحيوانات التي وجدت في كـل مـن الجبانـة            – Kelchalpeكلشالب  
قتصادية، وهي تدل على مجتمع للرعي تربـى        ومناطق التعدين تظهر حياتهم اال    

فيه ماشية من خنازير وأغنام، كما ربيت الكالب أيضاً، وثمة أدلة ليس فقط على              
تربية ساللة الخيول الصغيرة التي كانت قد جلبت إلى المنطقة منذ عصر البرونز 
بل أيضاً على تربية ساللة محلية أكبر حجماً من نوع خيول األصقاع الـشمالية              

NORIOويبدو أن الصيد لم يلعب دوراً هاماً في حياة المجتمع في هالتستات  ،.  

واألدلة حول مساكن مجتمع رجال المناجم القدماء تتركز في الكشف عن           
عثر عليهما تحت طبقة الطين في منطقـة اسـتخراج          ) كوخين من كتل الخشب   (

تاريخها إلى  الملح وقد احتوى أحد هذين الكوخين على عصا من البرونز، يرجع            
عصر هالتستات ذاته ويشير تركيب هذين الكوخين إلى وجود مستقرات سـكنية            

 علـى   – Wasserburg-شاسعة كتلك  التي وجدت في فاسر بـورج بوخـاو          
 إذ وجدت هنا تـسع أكـواخ مـزارع          Federseeجزيـرة في بحيرة فيدرسي     

الطين وكانت كلها سقوفها مطلية بالغار والفجوات التي بين كتلتها الخشبية مملؤة ب
داخـل أسوار متعددة ووجد أيضاً في كلشالب كوخ ألحد رجال مناجم النحـاس             
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مشابهة لكوخي هالتستات ويحتوي أيضاً على نفس مجموعة  عظام الحيوانـات            
  .كالتي وجدت بهما

وطقوس الدفن في عصر الحديد المبكر كانـت متنوعـة وقـد سـادت              
ة وهي استمرار لعـادة حفـظ رمـاد         طقـوس حرق األجساد في المقابر المبكر     

الجثث التي اتبعتها شعوب االيرنفليد في العصر السابق ووجدت دفنات يتـراوح            
 في نفس القبر كما وجدت مقابر مزدوجة كانت في العادة ألم          5 إلى   2عددها من   

وطفلها بل وجدت أيضاً أجسام حرقت جزئياً ويرجع تاريخ كل هـذه الحـاالت              
وهو العصر الذي تال المرحلة ألولـى     . هالتستاتي  المتأخر  األخيرة إلى العصر ال   

 550م واستمرت حتى عـام      .ق700للحضارة الهالتستاية التي بدأت حوالي عام       
م انتشرت هذه الحـضارة     . ق 480م وإبان المرحلة الثانية التي انتهت حوالي        .ق

ـ             م حتى بريتاني وربما وصلت إلى هناك لتدعيم تجارة القصدير وشمال فرنسا ث
إلى بريطانيا واسكندنافيا بل إن األصل الكلّي لكثير من أسماء األماكن في إسبانيا             
ليدل على إنتشار أوسع لهذه الحضارة في شبه جزيرة إبيريا إبان نهضة حضارة             

  .اإليرنفليد

ويرجع تأريخ بعض مقابر جبانة هالتستات إلى عصر البرونز الحقيقـي           
 أعلى درجاتهـا كمـا أتقنـت صـناعة          الذي بلغت في أواخره صياغة البرونز     

األلـواح المعدنية بما في ذلك الطرق التكتيكيـة لتحـسين المظهـر الخـارجي      
أما الحديد فقد ُأدخل استخدامه تدريجياً فالسيف النمطي        . كالتنظيف على المخرطة  

ذو النصل المسلوب والذي كان شائع االستعمال إبان العصر البرونزي المتـأخر            
 الغالب من البرونز في المرحلة األولى لحضارة هالتستات على ما بات يصنع في

سيفاً وجدت بهذه الجبانة ونسبت إلى أواخر هذه        21أن الحال تغير بعد ذلك فمن       
المرحلة ال يوجد سوى أربعة سيوف فقط من البرونز وألحد هذه السيوف الـذي              
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ها زخرفة  ب) طاقية رجل هولندي  (وجد في مقبرة لجثة محروقة رمانة على شكل         
متموجـة من العاج المطعم في كهرمان وهذه الزخرفة الهندسية من الزخـارف            

  .النمطية للحضارة الهلتستاتية الموروثة عن شعوب اإليرنفليد

وفي فورنمبرج وجد سيف عليه زخارف مطعمة من ذهب كما وجد في            
 في شمال برابانت سيف ثالث ذو نصل معقوف للطقـوس الدينيـة             OSSأوس  
قبرة بها جثة محروفة موضوعة في صندوق مضلع مـن البرونـز ذي             داخل م 

وبين هذا الكشف عن حافة منطقة هالتستات       . جوانب متوازية من طراز إيطالي    
أن الواردات كانت أيضاً تأتي عبر جبال األلب إبان العصر الهالتستات المتـأخر           

لفـة  عندما حلت محل السيوف الطويلة خناجر عريضة وسميكة لها مقـابض مغ           
. بالبرونز في أغلب األحيان، كما وجد رمح للرماية كتطور متنقل بدالً من السيف
كما وجدت مجموعة متباينة من المشابك لها في الغالب أقراص إمساك  طويلة،             
مما بين أيضاً قيام صالت مع شمال إيطاليا وخاصة مع موقـع فيالنوفـا فـي                

  .كراتوزا بالقرب من بولونيا

ا هذا وجدت مجموعـة مـن األسـطال البرونزيـة           وفي موقع فيالنوف  
المضلعـة المزينة بزخارف تمثل محاربين وحيوانات وحشية مثل ما وجد فـي            
كل منطقة شرق األلب وهذه األسطال مثلها في ذلك مثل غطاءي السطلين اللذين             
وجدا في هالتستات نفسها، أو المصنوعين من نحـاس مـستخرج مـن منـاجم             

  مـوطن أحـد فـروع        ESTEد جاءت من منطقة أسته      كلشـالب ويبدو أنها ق   
حرق الجثـث  (الفيالنوفين وان كل هذه المجموعات قد انبثقت أصالً من حضارة    

وزخارف الحيوانات المجنحة على كل من غطاءي هالتستات مـستقاة          ). الشرقية
من الشرق من الفن اللوريستاني، بينما من وجهة أخرى وجد سطل محلي مـن              

) بطة وعجله شمسية  (المضلع في الجبانة عليه زخرفة تمثل       طراز سطل أوصي    
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وهي  رمز موروث من عصر إيرنفيليد وشائعة أيضاً على التوكات البرونزيـة             
لألحزمة من الطراز الفيالنوفي وكل هذه األشياء تنم عن األسلوب الفني لحضارة    

  .التن المبكرة

ية من غزاة منطقـة     وال بد أن يقابل احتالل التن لهالتستات الموجة الثان        
م وعلى التورمكوجل . ق390األلب من الكلت الذين اندفعوا حتى غزو روما عام 

Turmkogel     وتقع آثار حضارة التـن     .  فوق جبانة العصر الهالتستات المتأخر
المتقدمة، بينما يبدو أن مناجم الملح مثل تلك التي في دير نبرج ظـل يـستغلها                

ث جزء بالجبانة عند رأس الـوادي توجـد         سكان هالتستات االصليون وفي أحد    
أشكال فخارية جديدة تشمل أباريق على شكل منقـار علــى نمـط الطـراز               

كانت قد استوردت مـن     . االتروسكاني الذي وجدت منه أمثلة معدنية في فيكس       
الغرب من قبل في غضون عصر الهالتستات المتأخرة ومـن األدوات المعدنيـة     

 نمطي من الحديد متوازي الجانبين داخل غمـد         التي وجدت في مقابر التن سيف     
من البرونز مربوط بمشبك له حلية على شكل تنين مزدوج كما أن الغمد محلـى               
بنقش يمثل موكباً يتألف من ثالثة رماحين يحملون دروعاً كلتية بيضاوية الشكل            
وأربعة فرسان يحملون رماحاً ويبين كل من اإلفريز المزخرف لسطل كوتـوزا            

ابه لغمد السيف السابق من استه نفسها استمرار الصالت المتبادلة بـين   وغمد مش 
  .مناطق األلب وهالتستات

والمعلومات المؤكدة عن المساكن في هالتستات خالل عـصر الحديـد           
المتأخر نادرة مثل عصر الحديد المبكر وقد سبقت اإلشارة إلـى كـوخ رجـال               

ء في دامغايس إلى عصر التـن       المناجم بينما ترجع أعمال استخالص الملح بالما      
وأهم ما تتميز به جبانة هالتستات هـو        . المتأخر وعصر فتوحات سيزار قيصر    

على أن تأسيس اإلمبراطوريـة تيبريـوس       . استمرار استعمالها طوال العصور   
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  جنوبي   lahnلوالية نوركوم الرومانية قد أدى إلى بناء مقر روماني حول الن            
 فخار مختوم وزجاج مصبوب على هيئة عمـود         هالتستات مباشرة وقد وجد هنا    

وأواني من زجاج ملون، وأيضاً ثالثة تماثيل من البرونز الوزيريس وزوج واحد 
على األقل من الكالبات الحديدية، والشك أن كل هذه الموجودات  إنمـا تعكـس     
استمرار استغالل مناجم الملح حيث أصبح الرجال العاملون فيها في ذلك الوقت            

  .د أسالفهم من عصر التن ويتبعون نفس حياتهم االقتصاديةمن أحفا

أما عن أصل الحضارة ذاتها التي أطلق عليهـا اسـم هالتـستات فـإن               
اإلجابـة عن ذلك تمكن في أقدم المكتشفات التي عثر عليها في الموقع نفسـه إذ           
يالحظ مع التوسع الموحد لشعوب اإليرنفليد في العصر البرونزي  المتأخر فـي             

م البدايات األولى لمجتمع الرؤساء المحاربين الذي نبتت جذوره         .ق1000الي  حو
) المجـر (في العالم الكلتي وأن وصول فرقة من الفرسان المحاربين إلى هنغاريا        

م لجلي المراحل األخيرة للعصر الذي أطلق عليه تـسمية          .خالل القرن الثامن ق   
انت لهم صالت مع زعماء     ويالحظ أن هؤالء الناس ك    ). بداية عصر هالتستات  (

مناطق السهوب األسكيذية؛ لما كان لديهم من تحسينات في عدة الخيول، والواقع            
انهم يمثلون الحلقة األولى من سلسلة غزوات الرعاة لشرق أوروبـا ويحملـون             
صفاتاً وطرزاً ال شك في أصولها الشرقية واستمر عنصر الحياة البدويـة جنبـاً             

حضارة هالتستات ثم مع شعب حضارة التن فـي         إلـى جنب  مع أنسال شعب       
شرق بوهيميا والبلقان وكيفما كانت األصول الحقيقية لهذه الفئة فإنه يبدو أنها قد             
أثرت تأثيراً قوياً على طريقة دفن الزعماء األوائل الذين وجدوا مـع عربـاتهم              

  هـذه    تحت باروات بوهيميا وبافاريا والنمسا العليا نفسها وطريقة دفن الزعماء         
في غرفة مبطنـة بالخشب في أغلب األحيان كما رؤي في القبور الهالتـستاتية             

وفيكس كانت الصفة األكثر تميزاً لهذا      . المتأخرة في غابة هاجينو، ووسط فرنسا     
العصر عن جبانات  المقابر المسطحة كما كان الحال فـي هالتـستات نفـسها               
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بينما ينقل سيف   . بعادات أترويا وربمـا تأثرت ال بعادات البدو فحسب بل أيضاً         
ويعتبر هذا الحلقة األولى فـي      . هالتستات الفخم طرازاً استعمل أوالً في البوسنة      

سلسلة العالقات من منطقة األدرياتيك األعلى والتي بلغت أقصى درجاتهـا فـي             
  .عصر الحضارة الفينيسية في استة

بلغ أقصاه إبان   وإنشاء مراكز إقامة محصنة على طرق التجارة الرئيسة           
عصر هالتستات المتأخر ال بمواقعها الجورية الشتى فحسب مثل كامب دي شاتو            

بـل أيـضاً    . وفخارها الرودى المستورد عن طريق المسالك البرية في الجنوب        
فـي حصن هوينيورج الذي أقيم فوق الدانوب عند فورنمبرج، ويدل كل من بناء    

بناء الثانية ووجود تماثيل إغريقيـة من جدارن وأبراج من الطوب اللبن في فترة 
الفخار األسود على قيام روابط قوية بين هالتستات والعالم اليوناني، كما تدل على 
قيام تجارة مزدهرة للنبيذ معها تمتد جذورها إلى عصر البرونز المتأخر  وعصر 
هالتستات المتأخر الذي يتميز في الموقع النمطي بعدد أقل من أسـلحة الحـرب              
ويبدو أنه كان عصر وحدة وتوسع سلمي ويتمثل عالم هذا العصر تمثيالً كـامالً              

  .في فيكس

ولم تستخدم الطرق عبر جبال األلب إلى وسط أوروبا بوسـاطة تجـار             
شمال إيطاليا فحسب كما ذكرنا سابقاً بل إنها أيضاً قدمت مكتشفات مثل تماثيـل              

 أو السادس قبـل المـيالد التـي     األفعوات البرونزية اإلغريقية من القرن السابع     
وجدت في جرا شويل في سويسرا  ويبين وجود عملة يونانيـة متـأخرة فـي                
أمـاكن متفرقة في جنوب بريطانيا، ووجود تمثال يوناني إيطالي في أوفينجتون           

أقصى الحدود الشمالية لتوغل حضارة يونانية مبكرة هذا باإلضافة   . في بيركشاير 
  مما يؤيـد قيـام   New forestعربات في نيوفورست إلى أدلة على الدفن في 
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صالت واضحة مع حضارات هالتستات المتأخرة في شمال فرنسا التي خلفـت            
  .مباشرة اإليرنفيليد

aìîãbçZ@ @

@ نشأت في حوالي القرن الثالث الميالدي في ياماتو التي تقع إلى الجنـوب             @
لشأن العظـيم، فـي   الغربي الوساكا باليابان عادة تقضي بدفن الموتى من ذوي ا       

في جنوب كوريـا وقـد      ) تل مدفن (مقابر متسعة مقتبسة من قبور النيومولوس       
  .حددت هذه المقابر بصف أسطوانات من الفخار تعرف بالهانيوا

وفي القرن الخامس زخرفت األجزاء العلوية لهذه األسطوانات بـرؤوس            
د مرتبطاً باسـتخدام  آدمية كالحصان والكلب والقرد والغزال وربما كان هذا التقلي      

التماثيل الحجرية التي كانت توضع بجوار المقابر الصينية بيد أن هذه الهـانيوا             
رغم أنها رديئة الصنع  إذ هي مصنوعة بطريقة اللف الحلزونـي ثـم شـكلت                

إال أن لها مظهراً حياً مليئاً بالتعبير وهي أقدم صور      . بسكينة أو بملوق من الغاب    
  .للنحت الياباني

Læìnç@î»@I1726@ M1796ZH@ @

النظرية القائلة بأن الرياح    ) 1785عام  (كان جميس هتون أول من وضع         
والمطر والصقيع يمكنها بفعل عمليات تعرية الصخور واكتساح حطامها إحداث          
كل أنواع التغيرات المعروفة على سطح األرض ولم تقبل هذه النظرية في الوقت  

 التي كانت سائدة على الحقـل  Usherشر الذي ذكرها فيه بسبب آراء المطران أ     
غير أن هذه النظرية فيما بعد قد تأيدت وتوطدت بفضل شارلز           . الفكري حينذاك 

  .لييل
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‘ìØ�aZ@ @

تختلف اآلراء حول أصل وموطن الهكسوس، والرأي الغالب أنهـم قـد            
نزحوا من جزيرة العرب إلى شبه جزيرة سيناء واستقروا هناك منذ أقدم أزمنـة              

وصارت هـذه  ) أي رعاة آسيا  )  (منيوساتي(وكان المصريون يسمونهم    . التاريخ
 أي ملـوك    –) الهكـسوس (القبائل تعرف لدى اليونانين في وقت الحق باسـم          

 فغزت هذه القبائل من هناك  سورية وفلسطين وأسست فيها دولة شملت             -الرعاة
عهم المكـون   والتحق بجم . ثقافتها القرنين الثامن عشر والسابع عشر قبل الميالد       

معظمه من العموريين والكنعانيين أقوام نزحوا من براري أسيا الوسطى وأوروبا           
على شكل موجات إلى جهات الشرق األدنى ومن أهم مراكزهم الرئيـسة فـي              

التي يرجح أنها كانت عاصمتهم وتعـرف       ) قسطنا(سورية  وفي فلسطين مدينة      
وتعـرف  ) شكيم( بلدة   -حمصفي شمال   شرقي      ) المشرفة(خرائبها اليوم باسم    

) أريحـا (و. تل الـدوير حاليـاً    ) لخيش(بالقرب من نابلس وبلدة     ) البالطة(باسم  
واشتهرت مواضيع الهكسوس في سوريا في شكل بنائها الخاص بهم وهو علـى             

  .هيئة حصون محاطة بخنادق المياه

وكان حكم الهكسوس قائماً على النظام اإلقطاعي الذي فرضـوه علـى            
لتي وقعت تحت قبضتهم، وقد اغتنم هؤالء الهوكسوس  فرصة الـضعف            البالد ا 

واالنحالل اللذين كانا يسودان مصر حينذاك بسبب النزاع الداخلي بـين مـصر             
العليا ومصر السفلي فغزو مصر واستولوا على مصر السفلى وال سـيما الـدلتا              

يحكمـون  واستمر الهكسوس   . وثبتوا سلطانهم فيها حيث أثبتوا عاصمة لهم هناك       
وكان المصريون  ) م.ق1580وسنة  1785سنة  (مصر السفلى زهاء القرنين بين      

أي البدو وعرفت دولتهم بدولة البدو وكـان العـرب          ) شاسو(يسمون الهكسوس   
وأول من أطلق على هذا القوم اسم الهكسوس        . يسمونهم العمالقة أو العرب البائدة    
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يخه المشهور فـي حـدود      الذي عاش وكتب تار   ) مانيثون(هو الكاهن المصري    
  .م. ق280

ولقد اقتبس الهكسوس الحضارة المصرية أثناء حكمهم في مصر وأصبح          
وقد أدخلـوا إلـى مـصر اسـتعمال الخيـل            . ملوكهم فراعنة مثل ملوك مصر    

والعربات الحربية التي تجرها الخيول مما ساعدهم على الفتح وإحداث الرعـب            
ن قبل، ويدل ذلك على صلة الهكـسوس        والفزع بالمصريين الذين لم يشاهدوها م     

باألقوام الهندية األوروبية التي جاءت منها موجات إلى أجزاء الـشرق األدنـى             
فأدخلت معها الخيول إلى تلك األجزاء وقد أدخل الهكسوس إلى مـصر أيـضاً              

والقوس المركب وهو القوس الذي ظهـر       . السيف المقوس المصنوع من الحديد    
عهد الساللة اآلكدية كما أدخلوا تحسينات مهمـة فـي          ألول مرة في العراق في      

فـن التعدين وترجع إلى عهد الهكسوس طائفة من التأليف العلمية التـي كانـت             
نسخاً عن أصول أقدم ولكنها دونت في هذا العهد كما أن جزءاً مهماً من المعرفة               

  .بالرياضيات المصرية مستمدة من نصوص الهيروغيلفية من عصر الهكسوس

 ديانة الهكسوس فليست هناك معلومات واضحة عن عبـادتهم اإل أن            أما
والمعلوم أن . المعروف على وجه التحقيق أنهم لم يكونوا يعبدون اآللهة المصرية        
وقـد  ) سـونح (الهكسوس عندما اتخذوا أفاريس عاصمة  في مصر عبدو اإلله           

فة ولـذلك فـان     لم يسمح بعبادة إله آخر في البالد كا       ) أبو فيس (تواتر أن الملك    
فكرة التوحيد كانت شائعة بين الهكسوس مثلما كانت معروفة لـدى الكنعـانيين             

  .واآلراميين والمديانيين

ولما كان أمراء مصر العليا قد بقوا محـافظين علـى اسـتقاللهم بعـد               
احتـالل الهكسوس لمصر السفلى فقد  صاروا يتحينون الفرص للقـضاء علـى          

 حروب دامت زهاء نصف قرن من الزمن تم        الهكسوس وطردهم من مصر وبعد    
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وهو مؤسـس  ) أحموسه(طردهم نهائياً من مصر على يد القائد المصري الشهير     
الساللة الثامنة عشرة وبها ابتدأ عهد جديـد فـي تـاريخ مـصر وهـو عهـد                  

ولم يكتف ملوك )  م.ق1085-1580(اإلمبراطورية الذي دام زهاء خمسة قرون 
س من مصر بل الحقوهم الى فلـسطين وســورية          هذه الساللة  بطرد الهكسو    

وحاربوهم هناك في مقرهم القديم الذي غزوا منه مصر فاستطاع أحد ملوك هذه             
الساللة أن يقضي على كيان الهكسوس في بالد الشام في معركة كبرى وقعت في 

فثبت بذلك النفوذ المصري هناك وأسست اإلمبراطوريـة        ) م. ق 1479) (مجدو(
  .شملت سورية وفلسطينالمصرية التي 

kî—©a@Þý�aZ@ @

 على القسم الخصب الهاللـي      - الهالل الخصيب  –يطلق عادة مصطلح    
الشكل من جزيرة العرب الذي يقع على أطرافها الشرقية والـشمالية والغربيـة             
ويشمل سورية ولبنان وفلسطين وشرقي األردن والعراق وبعضهم يدخل الجـزء       

وأول من قال بهذا المصطلح هو األسـتاذ      . اللالشمالي من وادي النيل ضمن اله     
  .The Fertile Crescentبريستد وسماه باإلنجليزية 

îÛìiìîÜçZ@ @

فـي األزمـان    ) وهو معنى اسمها فـي اليونانيـة      (كانت مدينة الشمس    
إذ فيهـا طبقـاً ألحـد       – المركز الرئيس لعبادة الشمس في مـصر         –القديمـة  

وقـد جعـل هـذا      .  مرة إله الشمس رع    األساطير المصرية القديمة ظهر ألول      
لهيلوبوليس ولكهنتها أهميـة طوال التاريخ القديم وترجع عبادة رع هنـا إلـى             

ويبدو أن نفوذ مدينة هليوبوليس طوال      ) م.ق3188قبل  (عصور ما قبل االسرات     
  .تاريخها الطويل كان نفوذاً دينيا أكثر منه نفوذا سياسيا
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 للعبادة والتعلـيم خـالل الـدولتين    وقد استمرت هليوبوليس مركزا هاماً   
المتوسطة والحديثة وتدل كمية الهبات التي قدمها رمسيس الثالث للمعبد الكبيـر            
والتي ورد ذكرها في بردية هاريس على أهميتها الكبيرة، على أن  هذه األهمية              
قد تضاءلت إبان العصر الروماني إذ يتحدث مسترابو عن هليوبوليس حينـذاك            

أصبحت مدينة مهجورة ولو أن شهرتها كمركز للتكهين الديني كانت          فيقول أنها   
  .معروفة جداً لدى مؤرخي اليونان والرومان

وال يحوي موقع هليوبوليس القديم إال القليل من أثارها القديمة وهو يقع             
على مسافة قصيرة شمال شرقي القاهرة بالقرب من قرية المطرية ويتميز هـذا             

الجرانيتية الباقية به والتي أقامها الملك سيزوسـتربس        الموقع بمسلة عين شمس     
  .م.ق1950أمام المعبد الكبير في حوالي ) سنوسرت األول(األول 
aŒëbàçZ@ @

 - Pyoموقع مدينة بالقرب من بروم في بورمـا كانـت تـضم البيـو        
وقد قدمت العديد من اآلثار البوذية مـن القـرن          ) Piaoوتنطق بالصينية باياو    (

صاعداً وال تزال ترمى بها حتى اآلن آثار معمارية عديدة داخـل            م ف .السادس ق 
األسوار التي تحيط بحدودها البيضاوية الشكل ويبدو أن مملكة البيو هذه قد سادت 
على معظم أجزاء بورما العليا ويظهر أن البيو كانوا أول شعب متكلم بلغة البنت              

يعـد، وإن كـان تنظيمـاً        البورمية في تلك البالد وكان له نظام اجتماعي ال           -
عشائرياً، وتظهر في عمارة هماوزا ثالثة طرز أساسية وطراز الشكل األشـتوبا          

مخروطية ) وطـرازات ألشكال المعابد واألشتوبات أمثال ذلك اشتوبا الباوباوجي  
الشكل مقامة فوق قاعدة مرتفعة على هيئة شرفة ذات خمس ثنيات ويحتمل أنهـا   

ات زهرية إذ تظهر مثل هذه المظالت في النقـوش          كانت متوجة بمظلة ذات حلب    
  .المحفورة على بعض االشتوبات في هذا الموقع
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توجـد  ) مثال ذلك اللميثنا  (أما المعابد فمربعة الشكل وفي الطراز األول        
كتلة مركزية من البناء الضخم في وسط المعبد تحيط بها أروقـة ذات سـقوف               

. زية كما توجد بالمعبد فتحات جانبيـة      معقودة وتوضع التماثيل حول الكتلة المرك     
والطراز الثاني على شكل بيت مكشوف له باب في أحد الجوانب بينمـا توجـد               

وتتميز هذه المباني   ) Zeguمثال ذلك الزيجو    (نوافذ في الثالثة جوانب األخرى      
بوجود عقود حقيقية بها وقد استمدت بامان معظم طرزها المعمارية من عمـارة             

 مباشر، أو عن طريق غير مباشر على يد المـونيين ومـع أن     البيو عن  طريق   
  .الفن في هماوزا مستمد من أصل هندي إال أنه يظهر تطوراً محلياً ملحوظاً

‡ä�aZ@ @

تتألف شبه القارة الهندية من التخوم الـسياسية الحديثـة للهنـد نفـسها              
لغربـي  وباكستان وسيالن ونيبال وتحدها من الشمال والشمال الشرقي والشمال ا         

سلسلة جبال الهيمااليا وسلسلة جبال هندوكوش وسالسل جبـال كبيـرة أخـرى            
بل إن بعضها ال يزال    . وكـل هذه الجبال من الواجهة الجيولوجية حديثة التكوين       

: في دور التكوين وتنقسم شبه القارة تحت الحاجز الجبلي إلى منطقتين رئيستيـن   
ميااليا على بعـض مـن أقـدم        منطقة هضبة الدكن التي تحتوي على عكس اله       

ضمور توجد على سطح األرض، ومنطقة السهول الكبرى التي يمر فيها نهـر             
  .السند والجانج ويقع أكثر من نصف شبه القارة الهندية داخل المنطقة المدارية

وفي شبه القارة الهندية كما في أوروبا  وإفريقيا تعرف حالياً ثالثة أقسام             
أو العصر الحجري المبكر والعصر الحجري المتوسط       رئيسة للعصر الباليوليني    

) طرازهــا(والعــصر الحجــري المتــأخر ويمكــن تميزهــا عــن طريــق 
  .واالستراتيجرافيا



  634

وقد وجدت األدوات التي تنتمي إلى العصر الحجري المبكر في عدد من            
المواقع وخاصة في مدراس وجوجيران ووسط الهند، والسيواليك وتنتمـي هـذه    

عامة إلى صناعة الفأس اليدوية التي كانت منتشرة بتماثيل دقيقة          األدوات بصفة   
وكثير من فؤوسـها  . في كل من أوروبا وإفريقيا وأجزاء من غرب آسيا وشرقها     

اليدوية الكمثرية الشكل ال يمكن تميزها من بعـض الفـؤوس اليدويـة وهـي               
ـ           . الشاطور ر توجد أيضاً بنسب تماثل نسبة وجودها في العصر الحجـري المبك

وأدوات تهشيم فـي شـمال      ) مهشمات(فـي إفريقيا كما وجدت أيضاً شواطير       
غرب الهند ال تختلف عن تلك التي وجدت في جنوب آسـيا، غيـر أن صـلتها               

  .بصناعة الفأس اليدوية غير واضحة

كما وجدت أدوات حجرية من العصر الحجري المتوسط في عدة مواقع           
م يجر إال القليل من البحوث عـن        وخاصة في جنوب الهند وغربها ووسطها، ول      

هذا العصر، غير أنه يبدو واضحاً أن أدواتها تشبه بصفة عامة أدوات العـصر              
الحجري المتوسط في إفريقيا وأدوات العصر الموستيري فـي أوروبـا وهـي             
تتـألف أساسا من مكاشط وأحياناً  من رؤوس حراب صنعت من شظايا فصلت             

اية ولها نتوءات تكونت بفعل الـضرب علـى         من نوايا ظرانية مجهزة بدقة وعن     
  .الوجهين كما وجدت أيضاً نوايا مستخدمة أحياناً كأدوات تهشيم

أما العصر الحجري الهندي المتأخر فيشبه تمامـاً العـصر الحجـري             
المتأخر في إفريقيا، بينما يختلف اختالفاً تاماً عن كل من العـصر البـاليوليثي              

 أوروبا، غير أنه يتميز مثله في ذلك مثل كـل           األعلى والعصر الميزوليثي  في    
هذه الحضارات بظهور الطريقة التقنية الهامة لصنع نصال متوازية األضـالع            
وأدوات أخرى ذات أشكال هندسية مثل القطاع الكروي، والهـالل، والمثلـث،            

ومن المعروف أن الناس الذين صنعوا أدوات العصر الحجري المتأخر          . والمربع
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كهوف والمآوي الصخرية في كثير من أجزاء الهند وقـد زخرفوهـا            قد سكنوا ال  
بصور الحيوانات ورجال وبمناظر صيد تشبه إلى حد ما تلك التي توجـد فـي               

  .كهوف الفنانين في  أوروبا وإفريقيا واستراليا ولو أنها متميزة عنها

ويمثل العصر النيوليثي أو الحجري الحديث في الهنـد مكتـشفات مـن             
حجر المصقول وجدت في أجزاء كثيرة مـن شـبه القـارة وفـي              فؤوس من ال  

مجموعة من أشكال تدل على قيام عالقات وثيقة مع الشرق األوسط وفي بعض             
المناطق وخاصة هضبة الدكن اكتشفت مواقع مراكز نيوليثية وجدت بها مجموعة 
متميزة من الفخار المشكل يدوياً ونصال من الحجر ال تختلف عن نصال العصر             

وفؤوس من الحجر المصقول، وفـي جنـوب الهنـد أعقـب            . حجري المتأخر ال
  .العصـر النيوليثي مباشرة عصر الحديد قبل التاريخي

وفي ماهاراشترا وجوجيرات اكتشفت مواقع كثيرة لمراكـز كالكوليتيـة          
وجد بها فخار ملون ونصال من الحجر وعدد من األدوات النحاسية وال تعـرف              

ن الموقعين وبين المواقع النيوليثية أو بينهما وبين مدينة         الصلـة بين كال من هذي    
وادي السند، والى غرب إقليم السند في بلوخستان وجدت سلـسلة أخـرى مـن               

  .المواقع تتفق في اتجاهاتها الفنية مع حضارة جنوب إيران

لغات الشمال التي   –ويمكن تقسيم اللغات الهندية الرئيسة إلى مجموعتين        
األوروبية ولغـات   - آري من العائلة الهندية      -اآلري أو الهندو  تنمتي إلى الفرع    

الجنوب التي تكون عائلة من اللغة الدارافيدية، وهي ال تربط ارتباطاً وثيقاً بـاي              
 آرية معروفة حتى اآلن هي تلك       –وأقدم لغة هندية    . مجموعة أخرى من اللغات   
لغة اشتقت اللغـة    ومن هذه ال  ) م.ق1000-500حوالي  (التي كتبت بها الرجفيدا     

السنسكريتية الفصحى وكذلك لهجات الهند الوسطى التي نـشأت منهـا اللغـات             
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  فيرجع تاريخـه إلـى       Tamilالهنديـة الحديثة أما أدب اللغة الدرافيدية تأميل        
  . سنة من اآلن2000حوالي 

ولما كانت الهند عبارة عن شبه جزيرة فقد يعني هذا أنها استقبلت إبـان              
مواجاً من المستوطنين الجدد من الشمال الغربي الذين اندمجوا مـع        كل تاريخها أ  

والهند كأحد المراكز الحضارية العظيمة في العالم لمده تزيـد          . السكان األصليين 
عن ألفي عام، اشتهرت بتعاليمها الدينية وآرائها المتافيزيقية وقد تلت الرجفيـدا            

 البراهيمية وفـي نفـس      نصوص تفسيرية ضخمة تشرح دقائق الشعائر والذبائح      
الوقت تحتوي الوباتيشادات تعاليم غامضة وتعاليم رمزية وشهد القرنان الـسابع           

م كثيراً من كبار المفكرين ومنهم مؤسسو البوذية وانتشرت البوذية          .والسادس ق 
انتشار سريعاً في كل الهند وخلفت وراءها عدة مبان تشهد على ذلك كمـا أنهـا               

ولربما كان نحو المذاهب . وجنوب شرقي آسيا والتبتوجدت طريقها إلى الصين 
الهندوكية في القرون الميالدية األولى وخاصة الفيشناقيسية والسيفية لعبادة فيشنو          

  .ضد شعبية البوذية وانتشارها) أقام به البراهمة(وسيفاً على التوالي رد فعل 

ـ             س وقد بدأ االهتمام األثرى بماضي الهند بشكل ملموس في حـوالي نف
وفيمـا بيــن    . الوقت الذي بدأ فيه االستعمار األوروبي باالهتمام بهذه الـبالد         

قام العديد من الرحالـة البرتغـاليين واإلنكليـز والـدانماركيين           1800 -1500
والفرنسيين بوصف المعالم األثرية التي زاروها في الهند وبتأسـيس الجمعيـة            

الهتمام والبحوث وخـالل     بدأ عصر جديد من ا     -1784اآلسيوية للبنغـال عام    
العشرات األولى من القرن التاسع أسهم  كثير من الضباط البريطانيين في هـذه              

  الذي قام بالتنقيـب      Colinmackenzieالبحوث منهم الكولونيل كولن ماكنزي      
 الذي كان أول من قرانقـوش  James Prinsepفي أمارافاني وجميس برينسب 

 James العمل الهندية وجميس فرجيـسون  اشوكا موريا أسس أيضاً علم دراسة
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Fergusson            أصـبح   1863 مؤسس دراسات العمـارة الهنديـة وفـي عـام 
وقـد  . السيرالكسندر كنينجهام أول مدير  لمصلحة المساحة األركيولوجية الهندية        

وفي الثالثين سنة التالية كان مـديرها  . 1902أعيد تنظيم هذه المصلحة بعد عام      
آخر مديـر عام بريطاني لها هو السير مورتيمر هويلر         سيرجون مارشال وكان    

ومنـذ  . الذي أجرى تغيرات هامة خالل المدة القصيرة التي تولى فيها أدواتهـا           
 قد تقدمت   1900استقالل الهند فإن هذه  المصلحة التي توسعت بانتظام منذ عام            

نديـة  كثيراً في كل فروع اآلثار وفي نفس الوقت صار الكثير من الجامعات اله            
  .مراكز ناجحة للتعليم والقيام بالبحوث األثرية

ë‡ä�a@ MæìîiŠëcZ@ @

شعوب يرتبط بعضها ببعض لغوياً وتشكل الجزء األعظم مـن سـكان            
أوروبا اليوم ولقد جلبتهم سلسلة من الهجرات إلى الشرق األدنى وعلى األرجـح             

المنطقة من الشمال أو من الشرق وأول األقوام التي برهن على ظهورها في هذه              
 والشعوب المتصلة بها التي دخلت      Hittites والحثيون   luwians هم اللويون    –

 –األناضول في نهاية األلف الثالث قبل الميالد وظهرت طبقة أرستقراطية هندية            
م .إيرانية في شمال سوريا ووادي الرافدين في القرون األولى من األلف الثاني ق       

  .الخيل والعجالت في الشرق األدنىويبدو أنها كانت وراء إدخال ركوب 
@@aìç@ Mòäîi@Z@ @

بينة هو الموقع النمطي لحضارة ميزوليثية في جنوب شرق أسيا في -هوا
تونكن في فيتنام الشمالية واألدوات المميزة لهذه الحضارة تشمل أدوات من الزلط    

من األدوات التي عثر عليهـا      % 90بيضاوية وأحادية الوجه ويمثل هذا الطراز       
ومطرة أي حجري سومطري وقواديم حجرية نصف دائرية أو إهليجية ذات في س

مقابض مقطوعة قطعاً مستقيماً، وتوجد هذه األدوات أحياناً مـع أدوات حجريـة    
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 صون مما يدل على أن هاتين الحـضارتين         –مصقولة من طراز حضارة باك      
  .كـانتا معاصرتين لبعضهما البعض لمدة قصيرة على األقل

 بينه ال يوجد بها فخـار أو أدوات مـن العظـم             –ة هوا   ومواقع حضار 
وأدوات هذه الحضارة في مجموعها من الطراز المالنيزي ووجدت فـي الهنـد             

حيث يبدو أنها تطورت محليـاً وكمـا        . وتايالند، والماليو، وسومطرة  . الصينية
هـو معروف فإن هذه الحضارة ال توجد في أي جزء آخر مـن إندونيـسيا إال                

  .رةفـي سومط
ðŠaìçZ@ @

) هكتارت10( فداناً   25سميت باسم هذا الموقع الهائل الذي غطى مساحة           
وفـي  . م1000-600في مركز حوض أياكوجو إمبراطورية يمتد تاريخها بين         

نـسمة بـضمنهم عمـال      100.000عاش فيها حوالي    . م850أوج نفوذها نحو    
اهواناكو مختصون دائميون وضمت معظم بيرو وكانت معاصرة إلمبراطورية تي        

األصغر حجماً في شمال بوليفيا وجنوب بيرو وتتميـز هـذه الفتـرة بالفخـار               
الجميـل ذي األلوان العديدة يحمل مواضيع بشرية وأخـرى خارقـة للطبيعـة             
وشيدت مـراكز إدارية بالشكل المميز للمركبات المستطيلة المصممة وفق نمـط    

  .مشبك
ÞìiìçZ@ @

 في فتـرة    Adenaرة أدينا   حضارة في شمال شرق أمريكا خلفت حضا        
وتطورت تلول الدفن في هذه الفترة تطوراً       ) م200-م.ق300(تلول الدفن الثانية    

 هوبـول ولربمـا اسـتخدمت بعـض         Adenaكبيراً وال سيما في منطقة أدنيا       
األعمـال الترابية ألغراض دفاعية إال أن أغلبها كانت تلـول مخروطيـة ذات             

لفة وضم بعضها أمثـال مجموعـة أدويـن         عالقة بتلول مددت على أشكال مخت     
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وكانـت  )هكتـار 40( فـدان   100هارتس في أوهايو مناطق تصل مساحتها إلى        
بنايات الدفن من الخشب كما كان الحال في حضارة أدينا على الرغم مـن أنهـا          

  .كانت أكثر تعقيداً وذات سلسلة من الغرف

اسية من الميكا   أما البضائع الجنائزية فأكثر تنوعاً ووفرة وتضم قطع نح          
على شكل رؤوس بشرية وثعابين وتصاميم هندسية وأقراط من الحجر المصقول           
وأحجار طير وغاليين منحوتة وعظام محفورة وكميات من المثاقب االوتزيديـة           

وضمت البضائع الجنائزية األخرى آللي الماء العذب وأحياناً الفخار         . والصوانية
 المحززة المسطحة الصغيرة وكان أغلـب       واستمر تقليد  نحت األلواح الحجرية     

الدفن يتم بالحرق واختصرت القبور الفنية بالبـضائع الجنائزيـة علـى قطـاع              
صغيـر من المجتمع، وكانت الجثث تحرق بعد زوال أو إزالة الجلد، والحـرق             
يتم في حفر مطلية بالطين ومن ثم كان الرماد يوضع في بيـوت دفـن ضـمن                 

حاس تجري على نفس الطريقة التي كانت لدى سـكان  وكانت صناعة الن . األفنية
  .أدينا

وباإلضافة إلى النحاس فقد عثر على كميات قليلة من الـذهب والفـضة             
المطروقة في مواقع هوبول، وكانت الفؤوس والقدم تصنع من الحجر المصقول           
بال أية أخاديد، أو من النحاس أو الحديد الذي  كانوا يحصلون عليه من األحجار               

 Traditionيزكية ويقع هوبول ضـمن نطـاق تقليـد المنـاطق المـشجرة      الن

Woodland          ويتميز بوجود القطائف المضلعة علـى الـسطح Cordmarked 
وعالوة على ذلك هناك نوع من فخار هوبول لعله استخدم لألغراض االحتفالية            
تغطي سطحة تصاميم محززة هندسية منحنية األضالع بـين ثناياهـا متـاحف             

ويعكس تصميم الجرار هذه واأللواح الحجريـة  اسـتمرار مواضـيع            زخرفية  
حضارة أدينا المتمثلة باألشكال المجردة للطيور والثعابين وال يعرف إال القليـل            
عن أنمـاط االستيطان لمستوطنات هوبول إال أنه من المرجح أنهم عاشوا فـي             
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مراكز احتفالية قرى شبه دائمة دون تلول أو سياجات ترابية، حيث كانت تستخدم     
  .أو مراكز دينية وطقيسة للمناطق المحيطة

وصارت الزراعة أكثر استقراراً في فترة هوبول فقد عثر علـى بقايـا             
متفحمة في الذرة في أوهايو وانتشرت حضارة هوبول من أوهـايو فـي زمـن               
قصير نسبياً يبرهن على ذلك المدى الواسع للمستوردات من المواد، ألولية، فكان        

ر بأصداف المحار من ساحل الخليج والميكا من أباالجيالس والنحـاس مـن     يتاج
البحيرات العظمى وتعرضت حضارة هوبول إلى انهيار سريع في الجزء األخير           

وتـسمى  . من فترة تلول الدفن الثانية واختفت على أثرها تجارة مـواد التـرف            
 قبور  أخرى المرحلة الالحقة بحضارة التلول الدخيلة حيث وضعت القبور ضمن        

حفرت في تلول هوبول ولم تبق آية تلول جديدة في هذه الفترة كمـا تـدهورت                
جودة البضائع الجنائزية ونوعيتها ومع ذلك تبقى حضارة التلول الدخيلة راسخة           

  .ضمن المناطق المشجرة
å×ìçZ@ @

عرفت رواسب ترجع إلى الحقب الرابع في هوكسن في مقاطعة سفولك           
وقد كشف عـن هـذه     1790يز أدوات باليوليثية بها عام      وذلك منذ وجد جون فر    

األدوات إبان قيام مؤسسة هوكسن ألشغال الطوب باسـتخراج الطـين لـصنع             
  .ماسورة زراعية

وقد درست منطقتا شرق أنجليا والتيمز األسـفل فـي محاولـة لـربط              
. ةالرواسب البلستوسينية في الجزر البريطانية بتلك التي توجد في القارة األوروبي 

وقد تبين أنه حدثت إبان العصريين األخيرين من العصور بين الجليدية بعـض             
فترات باردة وحيث أنها لم تترك أي آثار جيولوجية فإنها لم تكن باردة لدرجـة               
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مفيدة في عملية الربط ) الفترات الباردة الصغيرة(تكفي إلحداث تقدم جليدي وهذه    
  .ها آثار لمثل هذه الفتراتوهوكسن أحد المواقع القليلة التي توجد ب

وبواسطة عمل مجسات ودراسة القطاعات المكشوفة ثبت أن الرواسـب          
 منذ حوالي Mindel –Rissريس  –الهامة في هوكس ترجع إلى عصر ميندل 

فداناً في تجويف فـي     20وقد تكونت بها بحيرة تزيد مساحتها على        . سنة30000
ون في عصر ميندل الجليدي وعن الطين الجلمودي الذي تخلف عن الثلج الذي تك   

طريق  تحليل حبوب اللقاح عرف أن األرض المكشوفة حول البحيـرة  كانـت               
مغطاة بالحشيش وحلفا، وأصبح الجو دافئاً وعاش أناس آشوليون بجوار البحيرة           

  .في غابة من أشجار البلوط وتركوا وراءهم العديد من األدوات في البحيرة

ألخرى تغطي المستقر الـسكني األشـولي       وقد وجد عدد من الترسبات ا     
ويحوي بعضها أدوات ظرانية اشولية عثر عليها من المستويات السفلية وقد أدى            
هذا إلى االعتقاد بأنه كانت ثمة سلسلة من الحضارات في هوكسن غير أنه فـي               
الحقيقة ال يمكن فصل هذه األدوات استراتيجرافيا وترجع أهمية هوكسن إلى أنه            

جموعة هامة من أدوات بانيوليثية ورواسب بحيرة مرتبطة ارتباطاً         وجدت بها م  
  .مباشراً بآثار عصر جليدي أقدم

îÜîibçìßìçZ@ @

 Olduvaiاالسم الذي أطلق على بقايا بشرية متحجرة في ممراولدوفاي 

Gorge               في تنزانيا وينظر إليه كسلف محتمل لإلنسان  مـن نـوع المنتـصب 
  Pienshomo واإلنـسان العاقـل   -Erectus Homo) هو موايركتس(القامـة 

 Australopithecus Ofويعتقد خبراء آخرون أنه يجب ضـمه مـن نـوع    

Ricanus  إلفريقيا أو هومو أو اإلنسان المنتصب القامـة Homo Erectus أو 
  .اعتباره في أحدهما إلى اآلخر
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‘ë�ßìçZ@ @

خهـا  هو االسم الذي أطلق على الشاعر القصصي  في اليونان إبان تاري           
المبكر وطبقاً لألحاديث القديمة السائدة ولد هـوميروس فـي سـميرنا وإذ فقـد         
بصـره عمل مدرساً في خيوس غير أنه ليس ثمة توافق عام فيما بين الكتـاب               
القدامى بشأن وقائع حياته كما أن التاريخ الذي عاش فيه قد قدر تقديرات مختلفة              

بل وبعـد  (قرن التاسع قبل الميالد   وهي ترجعه إلى ما بين القرن الثاني عشر وال        
  ).ذلك أحياناً

وباإلضافة إلى بعض األشعار األقل أهمية فقد نسبت إليه بـصفة عامـة       
الملحمتان العظيمتان اإللياذة واألدويسيا وتقص اإللياذة مأساة غضبة أخيلـوس،          
ولو أن حوادثها محددة ببضعة أيام مـن الـسنة العاشـرة لحـصار اآلخيـين                

 أنها في الواقع تسرد سلسلة متنوعة من األحداث والشخـصيات           لطـرواده، إال 
واالستطراد حتى أنها لتصور منظراً كامالً لنشاط وقت الحرب وترد األوديـسيا            
قصة تجوال أوديسيوس ثم عودته إلى وطنه وهي في الواقع قصيدة الرجل التي             

  .يمكنه أن يتغلب على أي موقف أو ضائقه

األسلوب وتوخي السرعة والصدق في الـسرد       وتتميز القصيدتان ببالغه    
واألوديسيا أفضل القصيدتين في النظم الـشعري والمغـزى        . الروائي واإلنسانية 

ولكن اإللياذة أفضل  في تصوير البطولة كما أنها تفوق األوديـسيا فـي          . األدبي
التـي  (إظهار العظمة ويتفق معظم النقاد القدامى والحديثين على أن األوديـسيا            

  .هي أحدث القصديتين) ت بأنها من إنتاج هومر في سنه المتأخراشتهر

ويرجع تاريخ النص الذي وصل لقصيدتي هومر إلـى مـصر علمـاء             
ويغلب على الظن أن أول نسخة      ) م.القرن الثالث إلى القرن الثاني ق     (اإلسكندرية  

م .مكتوبة منها قد كتبت للطاغية االثيني بيسبستراتوس في القـرن الـسادس ق            
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و أن هذه األشعار قد حفظت قبل ذلك التاريخ شفهياً فقط على لسان أحفـاد                ويبد
وربما كانت هذه األشعار حينذاك في حالة ميوعة        . في خيوس ) الهومريين(هومر

إلى حد ما، وكانت الكتابة بالحروف الهجائية اليونانية معروفة في اليونان قبـل             
 قد كتبت في نفس وفق     م ولذلك يصر بعض العلماء على أن أشعار هومر        .ق700
إال أن االفتقار إلى المهارة في الكتابة وعدم وجود مواد كتابية مناسبة في             . تأليفها

ذلك الوقت المبكر جعال كتابة ما يقرب من مليون  حرف أمراً مستحيالً إال فـي                
  .سنوات عديدة من العمل المضني وبمعونة مالية ضخمة

بل كانت لغة فصحى متكلفة وتدل      ولم تكن لغة هومر لغة الكالم العامية        
لهجته على أنه كان أيونيا من نسل المهاجرين من ممالـك اليونـان الميـسينية               

إلى شرق بحر إيجة غير أن اللغـة ليـست        ) العصر البرونزي المتأخر  (المحطة  
متجانسة واحتوت الكثير من الكلمات والعبارات التي كانت مستعملة قبـل ذلـك             

ص في أغلبيتها متواترة ومن الواضح أن لغة المالحم         ببضعة قرون كما أن القص    
مرت بتاريخ طويل لكي تالئم المتطلبات الخاصة بإلقائـه وإنـشاده والبـد أن              
القصائد قد اجتازت عملية إعداد ونضوج لعدة قرون قبل أن تصل إلى المرحلـة             

رى وبعد ذلك دعمت أسفار  أخ(التي تبلورت فيها حتى أنتجت اإللياذة واألوديسيا 
ضاعت كلها تقريباً اآلن نظمت على منوال أشعار هومر استكماالً لمجموعـة            –

  ).المالحم

والمدرسة الهومرية الحديثة التي عنيت لبضعة أجيال بتحليل وتـشريح          
اإللياذة واألوديسيا إلى مجموعة من القصائد غير المرتبطة بعضها ببعض تميل           

 يدعى هومر بلغ الشعر الملحمي في اآلن إلى االعتقاد بأنه كان ثمة حقيقة مشاعر
عهده أقصى درجات التطور الطويل إال أن بعض أجزاء كل من الملحمتين تعتبر             
إضافات الحقة، بل وإن كثيرا من العلماء ال يزال يعتقد أن هذه األشـعار مـن                
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م وأحدث .تأليف شاعرين مختلفين و أقدم تاريخ أعطي لهومر هو القرن التاسع ق
ـ    م علـى أن أحـسن تـاريخ يتوافـق مـع الـشواهد              .سابع ق تاريخ القرن ال

  .م.االركيولوجيـة هو النصف الثاني من القرن الثامن ق

والبد أن قصص طروادة واألبطال اآلخين ترجع أساساً إلـى العـصور            
الميسينية ولقد تبين أن أوطان الرؤساء اآلخيين الذين ذكرهم هومر تتفـق فـي              

كما أن  ). بفضل بحوث شليمان وآخرين   ( ينية  موقعها الجغرافي مع القالع الميس    
بعض األشياء التي وصفها هومر مثل الخوذة المصنوعة مـن سـن الخنزيـر              
البـري أو التطعيم المرصع في درع أخيلوس تظهر ميـسينية دون شـك وقـد        
تجنب هومر الوقوع في أخطاء في سرد الحوادث إذ  تحاشي ذكر المـستعمرات              

 بحر إيجة بعد العصر الميسيني كما ذكر أن أسلحة          السكنية التي أنشئت في شرق    
األبطال كانت من البرونز المن الحديد وأن طعامهم كان هائالً وكـان الـشاعر              

  .متألماً عندما قارن عمره  المتدهور بعمر هؤالء األبطال

ومن جهة أخرى فقد حدث خطأ من عدم التسليم بأن خلفيـة الملحمتـين              
لميسيني فكثير من جغرافية هومر يبدو أنهـا مـن          الهومريتين كليه من العصر ا    

كمـا  (المعلومات الحديثة من عصره هو، كما أن األموات الذين ذكرهم لم يدفنوا    
والمدن التـي وصـفها وميادينهـا       . بل أحرقوا ) كان الحال في العصر الميسيني    

ومعابدها وأسوارها تظهر معاصرة أكثر منها ميسينية والقصور الملكيـة التـي            
  .ا ال يمكن أن تفسر تفسيراً مرضياً حسب القصور الملكية المكتشفةوصفه

وفي الواقع فإن العناصر القديمة والعناصر الجديدة تختلط اختالطاً معقداً          
ولو أن األوديسيا نظراً لكونها أقل بطولة يبدو أنها تعكس زمـن            . في الملحمتين 

رغم من دوره البطولي    عصر الشاعر نفسه اكثر من اإللياذة وأوديسيوس نفسه بال        
كما أنـه مـن     . قد يمكن أن يعتبر مثالً للمثل األعلى للرجولة في عصر هومر          
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فقصص األبطال الرئيسين في الملحمتين     .  الخطأ أن يعتبر الشاعر مؤرخاً دقيقاً     
وال شك أيضاً أن طروادة قد حوصرت فعالً وسقطت ولكـن           . قد عاشوا يوما ما   

 واحد وليست ثمة حادثة واحدة في اإللياذة يمكن         أجياالً مختلفة أدمجت  في جيل     
أن تعتبر واقعة تاريخية كما أن األوديسيا تتكون أساسياً من القـصص الـشعبية              

  .والرواية الخيالية الحصنة

والبد من القول بأن نظام الشعر القصصي واألدب البطولي قد نشأ منـذ             
وليد العـصر الـذي     العصر البرونزي المتأخر غير أن هومر نفسه كان أساساً          

. عاش فيه، فصور بغير تكلف الحياة اليومية والطبيعة البشرية كما خبرها بنفسه           
أما بالنسبة لمعلوماته ومعرفته بالعالم ونظرته إلى المجتمع فقد تـأثر بالنهـضة             
األيونية التي أدت إلى ظهور المدنية اليونانية الكالسيكية وفي القـرون التاليـة             

 هومر القانون العام للمعتقدات الدينية اليونانية وللـسلوك         لعصره اعتبرت قصائد  
  .األخالقي كما غدت العين األساسية التي تبع منها التعليم اليوناني

âb×ìç@ìç@Z@ @

منطقة فرعية من المنطقة الحضارية الجنوبية الغربية للواليات المتحـدة         
المكـسيكيـة  والمناطق التي شغلتها هذه الحضارة في أريزونا ووالية سـوتورا           

فانحصر السكن في المناطق النهرية حيث كـان فـي        . المجاورة لصحراء جافة  
وان الحـافز للزراعة أساسـاً من الشعـوب       . اإلمكان استخـدام الري للزارعة   

على الرغم  مـن أن الحـضارات   .   إلى الشمال   MOGOLLONالموغولونية  
بموقع سنيك تاون فـي  تطورت بصورة فردية وتتمثل حضارة هوهوكام المبكرة      

) م500-م.ق100(وادي جيال جنوب اريزونا وبدأ الري في المرحلـة الرائـدة            
 أميال  10وكان أطول واحدة منها في سنيك تاون        . وصارت القنوات طويلة جداً   

وترسخت سمات هوهوكامية أخرى في هـذه  . من نهر جيال الى الموقع    ) كلم16(



  646

. قالي في النصف الثاني من الفترة الرائدة      الفترة فيظهر الفخار األحمر على البرت     
وكذلك تقليد عمل لوحات . وترسخ عندئذ تقليد صناعة تمثيل فخارية مطلية سمجة

وكان الموتى يحرقون في كل مناطق      . حجرية منحوته وآنية على هبيئة حيوانات     
بينما تغير تصميم البيوت على طول التسلـسل    . هوهوكام في بداية الفعرة الرائدة    

نت هناك في الفترة الرائدة بيوت حفر قليلة  العمق وكبيرة ذات جدران مـن               فكا
وصارت ) م900-500(وتغير شكل البيوت في فترة االستعمار       . الطين والقصب 

أصـبح  ) 1200 -900(وفي فترة االستقرار  . مستطيلة بدالً من أن تكون مربعة     
  .شكلها بيضوياً

أمريكا (الميسو أمريكية   وشيدت مساحات لعب الكرة على غرار النماذج        
منذ فترة االستعمار وما بعدها ويوجد أول النماذج مـن هـذا            ) الوسطى القديمة 

أما في  ). م120( قدماً   394النوع في سنيك تاون، ويعد أكبرها حيث يبلغ طوله          
. فقد أصبحت بصورة عامـة    ) م1400 -1200(الفترتين الكالسيكية والمستقرة    
.  الشمال والجنوب بدالً من الـشرق  الغـرب         أصغر حجماً وجعلت في مواجهة    

وكان بناء منصات التلول واحداً من سمات أمريكا الوسطى القديمـة األخـرى             
  .للفترات الهوهوكامية المتأخرة

قـدماً  72×95وتقع إحدى هذه المنصات في غـاتلين تبلـغ قياسـاتها            
 سببها وصول   عند القاعدة وتمتاز الفترة الكالسيكية بالتغيرات العديدة      ) م22×29(

  وقد صنعوا فخاراً متعـدد األلـوان مـن األحمـر         Anasaziشعوب أناسازي   
وشيدوا كذلك أبنية من الطـين      . واألبيض واألسود ودفنوا موتاهم ولم يحرقوهم     

Adobe            مستطيلة الشكل وكبيرة الحجم استخدمت لألغراض الدفاعيـة ويبلـغ  
عند القاعـدة   ) م2(دام  أق) 7(سمك جدران أكبرها في لوس مويرتوس أكثر من         

  وهجر كثير من المواقـع بعـد       . لعلها بنيت للدفاع ضد الدخالء من قبيلة أباشي       
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الفترة الكالسيكية وعلى ما يبدو فان أغلب سكان هوهوكام وأناسـازي تركـوا             
المنطقة ومع ذلك فمن المرجح أن يكون السكان العصريون في المنطقـة مـن              

  .بيماوبا باغوسليلي هوهوكام الذين بقوا في المنطقة ولم يهجروها

íì�aZ@ @

 على يد عمال تنظيـف األنهـار فـي        ) هويس  (طورت أول الهويسات    
القرون الوسطى وتألف النوع المبكر منها والمسمى بهويس الدفع من عـوارض            
عمودية تنزلق خلف عارضة أفقية متحركة أو من زوجين من البوابـات يمكـن         
فتحها للسماح للقارب  بالدخول فوق أو من خالل سد صغير يحتجز الماء فيـه               

مدة وكانـت   والنوع اآلخر من هويسات الدفع الهـويس الـصا        . إلدارة طاحونة 
إن بقايا هذين النوعين من الهويسات مـا        . تستخدم فيه بوابة ترفع لعبور القارب     

  .زالت موجودة في عدد من المتاحف في الجزء الشرقي من بريطانيا

أما هويس الحجز فهو نوع عصري يتألف من بوابات رفـع أو تعليـق              
ويس أو خفضه،   تحجز كمية من الماء كافية الستيعاب قارب عندئذ يمكن رفع اله          

وكـان أول   . وإطالقه حسب الطلب، أما عند المستوى الواطئ أو العالي للمـاء          
استخدام له في إيطاليا في أواخر القرن الرابع عشر وكـان لهويـسات الحجـز               

وال يزال هويس الحجز في شـيفل علـى         . األولى جوانب من التربة المعشوشبة    
حتى اليوم وكانت هناك سلسلة أو      صخر كنيت المائي في بركس في إنكلترا باقياً         

مجاميع مدرجة من الهويسات وذلك لوجود اختالفات كبيرة في مـستوى الميـاه             
أو في اإلمكان مشاهدة واحد من أروع هذه المـدرجات فـي            . لمسافات قصيرة 

 من هويـسات الحجـز،      29دبفابسيز، إنكلترا حيث تمر قناة كنت وافون خالل         
ها روعة مدرجات الهويسات على قناة غوتة في وال تقل عن. واحدة قرب األخرى 

 قـدماً وكانـت     29برونشولت في السويد حيث ترفع القوارب أو تخفض مسافة          
  .  تشغل الهويس باليد
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وهي من أهـم    .  بوالية فيرنمبرج  saulgauتقع هوينبورج في ساولجاو     
 علـى   وتطل. حصون الروابي من عصر الحديد المبكر في جنوب غرب ألمانيا         

تقريباً من  ) كيلومترا19ً(  ميالً   12الضفة الغربية لنهر الدانوب األعلى على بعد        
وال ترجع أهميتها فقط لما أظهرته اآلثار التي وجدت في المعسكر           . سيجمارينجن

المحصن وفي الباروات المجاورة من أنها استوردت سلعاً فاخرة معروفـة مـن             
فـي  (إلى أن تحصينات هوينبورج نفسها      بل ترجع أيضاً    . منطقة البحر المتوسط  

تظهر مثاالً فريداً لتأثير األفكار من منقطة البحر المتوسط علـى           ) الفترة الرابعة 
فن بناء الحصون في منطقة الحضارة الكلنية في عـصر هالتـستات المتـأخر              

  ).م.القـرن السادس  ق(

وهوبنبورج هو حصن رابية على شكل شبه منحرف يقع فوق هـضبة             
فوق مستوى وادي الدانوب  ) م55( قدماً   180ة الشكل يبلغ ارتفاعها حوالي      كمثري

األعلى الذي يجري عند سفوحها الشرقية ونتوء قمتها الكمثرية يبرز بـانحراف            
وذلـك  ) م229(ياردة  250ويبلغ طول هذه الهضبة حوالي      . نحو الشمال الشرقي  

 المستنقعات على   ناحية الجنوب وتسيطر هذه الهضبة على وادي الدانوب وسهل        
بينما تقع إلى غربها منطقة اكمية متموجة تتنـاثر فيهـا           . الشاطئ الشرقي للنهر  

مجموعات من الباروات عثر في بعض منها على كشوفات غنية مـن الـذهب              
ويبدو أن مجموعة من أربع باروات تقع على        . وعلى عدد من األواني البرونزية    

.  ئيس لدفن حكام هوينبورج وكانـت     من المعسكر كانت المكان الر    ) م366(بعد  
إحداها سليمة لم تعبث بها يد وعندما تم التنقيب فيها وجد أنها احتوت على حجرة    

وفي أسفل التل وجدت بقايا مركز سكني مكـشوف، مـن           . جنائزية من الخشب  
  .الواضح أنه يرتبط بالفترة الرابعة من تاريخ القلعة المحصنة

 أربـع   1950 في هوينبورج منذ عـام       وقد ميز المنقبون الذين يعملون    
فترات للبناء في حصنها أقدمها الفترة الرابعة  وأحدثها الفترة األولى باإلضـافة             
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إلى ذلك فثمة دالئل على وجود مرحلة سابقة لفترات التحصين يطلق عليها الفترة       
. الخامسة  كانت الهضبة إبانها مستقراً سكنيا لشعوب حضارة إيرتفيلد المبكـرة           

ع تاريخها إلى آخر العصر البرونزي المتأخر ويمثلها قرن وقطع متفرقـة            يرج(
  .من الشقف المتناثرة في كل أجزاء الموقع

من تاريخ المعسكر المحصن في المرحلة      ) الفترة الرابعة (وتبدأ أقدم فترة    
األولى للعصر الهالتستاتي المتأخر ويبدو أن خندقاً عميقاً قد حفر فـي المـدخل              

لجانب الغربي عبر الهضبة إلى منتصف سفحها الشرقي غير أن هذا    الرئيس في ا  
الخندق قد ملىء بالردم أثناء إعادة بناء التحصينات وتعديلها وفي نفـس الوقـت            
حفر خندق عميق آخر داخل محيط قاعدة الهضبة في جوانبها الشمالي والغربـي     

ن سفح التـل    والجنوبي وعمل سياج من الحواجز الدفاعية الشائكة وأزيل جزء م         
  .لجعله أشد انحداراً ثم سوى سطح الهضبة الواقع بين هذه التحصينات

ولم يمض وقت طويل بعد إقامة حصون الفترة الرابعة إال وأقيمت سلسلة       
ولو أنه ال يبـدو أن ذلـك كـان          ) الفترة الثالثة (جديدة من التحصينات الدفاعية     

 شـديداً كمـا أقـيم سـور         مـرده أن التحصينات األقدم كانت قد دمرت تدميراً       
دفاعـي جديد يحيط بقمة الهضبة وقد شيد جزء من هذا السور بالطريقة المحلية             

على طول الجانب الجنوبي الـشرقي      ) م107(التقليدية ويمتد لمسافة تبلغ حوالي      
ابتداء من المدخل بالجانب الجنوبي ويحمي أكثر منافذ الهضبة تعرضاً للهجـوم             

هذا الجزء من السور من هيكل خارجي مـن الخـشب           من جهة الوادي ويتألف     
السميك يتكون من ثالثة صفوف متوازية من البراطيم الطولية تربطهـا علـى             
مسافات منتظمة براطيم عرضية ثم ملىء هذا الهيكل باألحجار والـردم ويزيـد             

أما عن ارتفاعه الصحيح وشـكل      ) م4.6(سمك السـور في أجزائه الكاملة على       
  .ليست هناك معالم كافية لمعرفتهاسطحه العلوي ف

وهو يمتد بطول الجانب الشمالي (أما الجزء اآلخر من سور الفترة الثالثة        
فيتألف من جدار فريـد فـي       ) الغربي والجانبين الجنوبي والشرقي لقمة الهضبة     
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نوعه تماماً في هذه الفترة من العصر الهالتستاتي المتأخر فـي وسـط غـرب               
داً في طرازه المعماري والمواد التي اسـتعملت فيـه،          أوروبـا إذ هو مختلف ج    

وفي طريقة بنائه ويبدو أنه من عمل مهندس من منطقة البحر المتوسط في ذلك              
العصر أو مهندس وطني على معرفة تامة بطرز التحصين في منطقـة البحـر              

ولعل أقرب األسوار المعاصرة  الكثيرة تشابهاً مع هـذا الـسور            . المتوسط هذه 
 الذي بني في Mount Hermousر قلعة الريسا على مونت هرموس هـو سو
فـان  . م وإذا كان التأثير قد جاء حقاً في الفترة الثالثة من اليونان           .ق500حوالي  

حكام هوينبورج في ذلك الوقت البد وأنه كانت لديهم موارد محلية ضخمة كمـا              
تمكنوا من تحـصين  أنه كانت لهم عالقات تجارية وثقافية بعيدة المدى حتى أنهم       

  .قلعتهم بهذه الطريقة المستقاة من بالد أجنبية بعيدة

وقد وضع  مهندس هذه الحصون أساس السور من كتل مربعة الـشكل             
تقريباً من الحجر الجيري قطعت من محجر يبعد عن هوينبورج بحوالي ثالثـة             

نـة  وقد لصقت أحجار قاعدة األساس هـذه بمو       ) خمسة كيلومترات تقريباً  (أميال  
بينما تراوح ارتفاعها   ) حوالي ثالثة أمتار  (مـن الطين يبلغ عرضها عشرة أقدام       

وكان الغرض منها تسوية عدم االنتظام فـي مـستوى          . بين قدمين وثالثة أقدام   
وكانت هذه  . أرضية الهضبة وإيجاد أساس قوي مستوي المداميك العلوية للسور        

كل من الطين المخلوط بالرمـل   المداميك العلوية مكونة من طوب كبير مربع الش       
والحصى والتبن وكان كل هذا الطوب ذا حجم قياسي تقريباً ويبلغ طول الطوبـة    

كما وجدت أيـضاً بعـض      ) سم9-8(وارتفاعها يتراوح ما بين     ) سم40(حوالي  
لبنات يبلغ حجمها نصف الحجم القياسي ولم يحرق هذا الطوب بل جفـف فـي               

أرضية التشغيل التي تقـع بـالقرب مـن         الشمس فقط، وتدل بعض الشواهد من       
األسوار على أن هذا الطوب قد صنع على نطاق واسع بصب الطين في قوالـب               
من الخشب وتركها لتجف في الشمس ثم تسحب القوالب الخشبية وتكـرر هـذه              

  .العملية إلى أن يتم صنع كل الطوب المطلوب
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وينبورج ثم  وقد امتد سور من هذا الطراز على طول الجانب الجنوبي اله          
انكسر بزاوية قدرها تسعون درجة ليغطي الجانب الشرقي في الهـضبة، وثمـة             

بالجانب الشمالي  ) مترا107ً(قدماً  350قسـم آخر من هذا السور يغطي أكثر من         
الغربي وقد جعل هذا القسم أكبر مهابة بتزويده بصف مـن األبـراج المجوفـة               

 تبرز عن السطح العلوي للسور على       التي) قدما25ً×20مقاسها تقريباً   (المنتظمة  
مسافات منتظمة تبلغ حوالي ثالثين قدماً لكل منها وقد أمكن الكشف عن المسقط             
األفقي لثمان منها على األقل، وكان مدخل كل منها، يقع من داخل القلعة وكانت              

كبيـرة مـن    ) رحى(مشغولة، إذ وجدت بها بقايا أفران وقدور للطهو ومجرشه          
ر على ملعقة من الذهب بالقرب من أحد هذه األبراج وربما يدل            وقد عث . الحجر

  .هذا على أن قاعة قائد القلعة  كانت قريبة من هذا المكان

. واحسن أجزاء هذا السور حفظاً يبلغ ارتفاعها حالياً أكثر من ستة أقدام           
وربما كان يبلغ أصالً ما بين عشرة أقدام واثني عشر قدماً، ويحتمل أنـه كـان                

من أعلى بصف من الشرفات على أبعاد متساوية وإنشاءات خشبية وافيـة           محلى  
وكان السطح الخارجي للسور مكسواُ بمالط من الطين كما أدخلـت فيمـا بـين               
مداميك اللبن  مداميك من عروق الخشب أو ألواح على أبعاد متقطعـة لتـدعيم               

  .أواسط السور

 بسبب حريق كبير    وقد دمرت تلك الحصون الضخمة لقلعة الفترة الثالثة       
ثم أقيمت بعد ذلك تحصينات الفترة الثانية وتدل بعض الكشوفات المرتبطة بهـا             
على أن تاريخها يرجع إلى نهاية العصر الهالتـستاتي المتـأخر وتـشمل هـذه               
الكشوفات عدداً من العناصر، الصلة بينها غير واضحة ففي الجانـب الـشمالي             

ات األعمدة مما يوحي بأنه كان ثمة       الغربي يوجد خندق أساس وصفا ت من حفر       
سياج حاجز مزدوج من جذوع شجر راسية وفي الركن الجنوبي الشرقي يبدو أنه 
كانت ثمة قوائم تحمل جداراً خشبياً يتألف من ألواح ممتدة في وضع أفقي، وقـد               
دمرت هذه التحصينات بسبب حريق أيضاً، وتوحي بعض قطع الـشقف التـي             
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 مزخرف بأشكال ذات لون أسود بأن هذا الحريق قد          وجدت بها وهي فخارأتيكي   
  .م.ق475 إلى 525حدث إبان الفترة من 

أما حصون الفترة األولى فقد أقيمت في حوالي الفترة التي تقع بين نهاية             
العصر الهالتستاتي وأوائل عصر التن وتتألف هذه الحصون من أسوار من هيكل 

هذا السور فـي الجانـب الـشمالي        خشبي مملوء بالردم وقد أعيد بناء جزء من         
الغربي أثناء الفترة األولى غير أن هذا السور أيضاً قد دمر بسبب حريق خـالل               
القرن الرابع قبل الميالد وقد هجر حصن رابية هوينبورج بعد ذلك ولم يـستخدم             
بعد ذلك إطالقاً وهكذا انتهت قصة هوينيورج كحصن استحكامي من عصور ما            

  .قبل التاريخ

æbîçZ@ @

انتقل مركز الحكم من    ) 1184-781(في بدء العصر الهياني في اليابان       
وفي عصر نارا كانـت  الـصالت      . نارا إلى هيان وموقعها الحالي مدينة كيوتو      

أما اآلن فقد كانت طبقـة األرسـتقراطية        . بالصين يحافظ عليها الكهنة البوذيين    
وبدأت تظهـر . صينياليابانية هي التي شعرت بميل نحو األدب الصيني والفن ال

حينذاك بعض الطوائف البوذية ذات األسرار الخفية ومنها الـشينجون والتنـداي    
أدت  إلى استمداد طرز جديـدة فـي         . وظهرت معها رسومات أليقونات معقدة    

الذين . النحت والتصوير مستقاة من طرز عصر تانج المتأخر، وبدأ البوذ يساطفا          
 هيئة تماثيل كبيرة منحوتة مـن قطعـة         كانوا رمزا لقوة روحية يصورون على     

واحدة من الخشب ذات ثياب كثيفة وأصبحت آلهة مذهب الشينتو الوطني يمثلون            
اآلن على هيئة آدمية الشكل بدالً من تمثيلهم برموز السيف والمرآة الـذي كـان         
متبعاً من قبل، وكان هذا التغير بتأثير مذهب البوذيساطفا بينما كانـت الطـرز              

  .من طرز العصر التانجيالمختارة 

ولما ضعفت أسرة تانج في القرن العاشر الميالدي فقد ضعفت بالتـالي            
روابط الدولة الهيانية بالصين وشعرت الطبقة األرستقراطية بعدم الرغبـة فـي            
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االعتماد على طرز وأساليب أجنبية ومن ثم استولوا على السلطة الفعليـة مـن              
باسمه وأثروا تأثيراً قويـاً فـي الحيـاة         اإلمبراطور وأصدروا قرارات سياسية     

الفنيـة، وإزاء ذلك سلك الفن في تطوره خالل فترة تبلغ حوالي ثالثة قرون من              
 أو  Amidaالعزلة عن الصين في مسالك وطنية محلية وسادت عبادة اإلله أميدا            

 Phoenix Pavillonsم أقيم معبد العنقاء 1053وفي عام . Amitabhaأميتابها 
رضي للجنة الغريبة التي سيدخلها رعايا اإلله أميـدا وفيـه يالحـظ             كتصوير أ 

شخصاَ من أتباعه يحيطون بتمثال مطلي بالالكية  ومذهب لالله          52مجموعة من   
نشوهو الذي ابتكـر طريقـة      -بوذا اميدا من صنع جورتشو ومدرسته وكان جو       

 واحدة  صنع  التماثيل من عدد من قطع الخشب بدالً من صناعها من كتلة كبيرة             
وقد لونت  . حتى يمكن ترك فراغات بين التماثيل المختلفة في المجموعة الواحدة         

وحلت محل . التماثيل وحليت بأوراق الذهب بحيث يبدو التذهيب لونا أصفر ذهبياً
الوسائل التصويرية في التعبير الفني طرق كان االهتمـام فيهـا موجهـاً نحـو               

التصوير السطحي ويمكن مالحظة نفـس    التفاصيل والزخرفة واالتجاه أكثر نحو      
االتجاه في فنون الرسم بحيث أصبحت الصور تزخر بالرقـة والجمـال ودقـة              

والتأكيد على التفاصيل الزخرفية بألوان متباينة علـى أرضـية ذهبيـة            . التعبير
  . اللون

وكانت الصور الجدارية والستائر المصورة من مميزات القصور الملكية         
نبالء، وكانت الصور تمثل في الغالب موضوعات دنيويـة         ومنازل األشراف وال  

مدرسة من أصل صـيني واألخـرى مدرسـة         : غير دينية وكان ثمة مدرستان    
يابانـية كما أنشأوا مدرسة للتصوير التوضيحي سارت جنباً إلـى جنـب مـع              
التطور في األسلوب األدبي القومي والمقطوعـات األولـى الملحمـة جنجـي             

لة لهذا الطراز من المالحم المصورة في أسـلوب يابـاني   مونوجاثار في هي أمث   
والنصوص  البوذية المألوفة قد تحوي هي األخرى صور إيضاحية دنيوية كمـا             
نشأت أيضاً مدارس الفن السخرية كان لها أثر جسيم على وسائل التعبير الفنـي              

  .في اليابان في العصور التالية
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ة للكتابة السريعة ولهذا ذلك نـشأت طريقـة         لم تكن الهيروغليفية مالئم   
مختصرة للكتابة لألغراض العلمية وتعرف اآلن بالهيراطيقية وهذه الكتابة عبارة          

  .عن رموز مبسطة للرموز الهيروغليفية األصلية

فيحل كل رمز فيها محل رمز من الهيروغليفية ويرجع تـاريخ أولـى             
وقد ظلت مستعملة حتى نهاية     ). صرم(الوثائق المكتوبة بها إلى األسرات األولى       

وكانت مناسبة للكتابة على أوراق البـردي       . سنة2000الدولة الحديثة أي زهاء     
بنوع خاص واستخدمت في األغراض اإلدارية والمستندات الرسمية كما كتب بها      

  .الكتب األدبية والثقافية والعلمية وكذلك النصوص الدينية والرسائل الشخصية

بة كانوا يستعملون الهيراطيقية أكثـر مـن الهيروغليفيـة      ويعتقد أن الكت  
ونشأت عن هذه الكتابة المختصرة المستعلمة على الورق البردي كتابة مختصرة           
أخرى تنقش على األحجار وتوجد عدة أمثلة منها علـى الجـدارن الموجـودة              
بالصحراء وعلى اللوحات الحجرية التذكارية التي تركهـا بالمحـاجر الـسياح            

نانون الذين ذهبوا إلى هناك للعمل وشاع استعمال هذه الكتابة في مصر فـي              والف
  .نهاية الدولة الحديثة وفي عهد الملوك الليبيين

العالمات الهيراطيقية المستعملة في الكتابة على أوراق البردي وهي مادة       
عود رفيع من الغـاب معـرى     (الكتابة العادية ذات شكل خاص وتكتب بفرجون        

واستعملوا الحبر األحمر لبداية الفقرات الجديـدة و فـي          . داد أسود وم) الطرف
الحسابات حتى يكون المجموع ظاهراً أو لبعض الحبوب أو لعالمات الترقيم في            
النصوص األدبية أو لكتابة أسماء المخلوقات الشريرة إذ كان اللون األحمر لون            

 حتى الدولة الوسطى    القوى المعادية وكانت الهيراطيقية تكتب في سطور عمودية       
  .ثم أخذت بالتدريج تكتب في سطور أفقية من اليمين إلى اليسار
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إال أنهـا   . وعلى الرغم من أن الهيراطيقية اشتقت مـن الهيروغليفيـة         
وتغيرت طرق كتابة العالمات واستخدمت رمـوز       . تطورت في طريقها الخاص   

د من الدولـة    لتدل على مجموعة من الرموز وهكذا صار من السهل تميز مستن          
الوسطى عن آخر من عصر الرعامسة وفي بعض األحيـان يظهـر الفحـص              

  .الدقيـق للعصر أو للقرن  الذي  كتب فيه النص

م وسرعان ما   .ق800ويبدو أن الهيراطيقية فقدت  قوتها في حوالي سنة          
في مصر العليا ثم    ) الهيراطيقية الشاذة (ظهرت طريقة كتابة أخرى عرفت باسم       

موطيقية التي حلت بالتدريج محل الهيراطيقية في جميع األغـراض          ظهرت  الدي  
العادية أما الهيراطيقية القديمة التي توجد في نصوص الدولة الحديثة، فأخذت منذ            
ذلك الوقت صورة لم تتغير إال في شيء مـن تفاصـيلها، وصـارت الكتابـة                

ياح الخاصـة بالنصوص الدينية على أوراق البردي ولـذا أطلـق عليهـا الـس             
وذلك الستعمالها في النصوص    ) الكتابة المقدسة (أي  ) الهيراطيقية  (اإلغريق اسم   

  .المقدسة
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جنوب نابولي دفنهـا الرمـاد      ) كم8( أميال   5مدينة صغيرة تبعد حوالي     
وقـد أظهـرت   . م63البركاني ودمرت في ثوران بركان فسوفيوس فـي عـام           

ثامن عشر جزءاً كبيراً من المدينة وتبـين أن         التنقيبات التي أجريت منذ القرن ال     
 وكانـت   Pompeiiتصميمها يختلف اختالفـاً كـامالً عـن تـصميم بـومبي             

هيركيوالنيوم أهدأ وأغنى وأقل أبهه من بومبي أما بيوتها فكانت أكثـر حداثـة              
وذات زخرفة أكثر بهاء إال أن ثقل األنقاض البركانية على المدينة قد الحق دماراً       

ة أكثر من بومبي ومع ذلك فهناك بقايا رائعة من األثـاث والمـصنوعات              باألبني
  .اليدوية
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م . ق 485 حوالي   Lyxesولد المؤرخ اإلغريقي هيرودوت ابن ليكسيس       
في هالكارناسوس على الشاطئ الغربي آلسيا الصغرى وقد تـرك هيـرودوت            

حاطت بعائلتـه   موطنه األصلي وهو شاب بسبب بعض المتاعب السياسية التي أ         
حتى الـشالل  ( واستقر في جزيرة ساموس ثم قام بسلسلة من الرحالت في مصر      

حيـث  (ثم على نهر الفرات حتى مدينة بابل        . وفي الشام ) األول والبحر األحمر  
) حيث شاهد جنازة ملكية   (وفي بالد االسكيث    ) تحدث مع الكهنة وتسلق برج بابل     

ا وأولمبيا ومن أثينا رحل إلى إيطاليـا  وفي اليونان حيث ألقى محاضرات في أثين  
) م.ق443عـام   (Thuriiكمستعمر في مستعمرة بركليس الجديدة فـي ثـوري         

م وكان أكبر رحالة في العـالم القـديم قبـل           .ق430ومات هيرودوت بعد عام     
  .اإلمبراطور هدريان

وقد قسمه الكتاب الالحقون    ). عرض للتاريخ (ومؤلفه المنشور هو كتاب     
تب واهم موضوع تحث عنه هو النزاع بين اليونان واإلمبراطوريـة           إلى تسعة ك  

 Xerxesالفارسية الذي انتهى بالحملة المدمرة التـي قـام بهـا اكسركـسيس              
على أن هيرودوت قد أوضح أن      ) م.قMardonius) 480-479وماردونيوس  

هدف بحوثه لم تكن فقط تسجيل األحداث لألجيال القادمة وحفظ ذكرى األعمـال             
يمة التي أداها الطرفان المتنازعان بل أيضاً شرح أسباب النزاع حتى أنـه             العظ

رجع إلى الوراء للبحث عن أسبابها في الماضي ومن ثم أعطى صورة عامة عن       
  .ارتفاع اإلمبراطورية الفارسية وانخفاضها

وأوضح هيرودوت أيضاً أن معرفة وعادات الـشعوب المختلفـة أمـر            
لهذا السبب فقد ضمن دراساته جغرافيـة العـالم         جوهري لتفهم هذه الشعوب، و    

حينذاك والتاريخ الطبيعي والعادات والتنظيم االجتماعي والتقاليد والشعائر الدينية         
 المملكة الليدية   –لكل الشعوب، والموضوعات الرئيسة التي تناولتها مؤلفاته هي         

) ثـاني الكتـاب ال  ( أمـا    –) الكتاب األول (وتوسع فارس في عهد كورش الكبير       
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 نهاية قمبيز واإلمبراطورية الفارسية في      –فتناول وصف تاريخ مصر وعجائبها      
) الكتاب الرابـع  (فشل داريوس في قهر سكيثيا      ). الكتاب الثالث (عهد داريوس     

الثورة األيونية واستطراده الكثير إلى أثينا وإسبارطه وصد الهجوم الفارسي فـي   
الكتب ( يراً الحملة الكبيرة ضد اليونان      وأخ) الكتابان الخامس والسادس  (مارثون  

  ).الثالث السابع والثامن والتاسع

ومعالجة هيرودوت لهذا الموضوع الضخم غير متصلة إذ كتب بإسهاب          
. كمية كبيرة من الروايات وطاف العالم من الهند إلى كاديز وإفريقيا االسـتوائية            

قة للرواية مثـال ذلـك      وغالباً ما تكون في كتاباته أخطاء غير استطرادات مطاب        
مناقشته لفيضان النيل وقد اعتبره البعض المؤسس األول للجغرافيـا التاريخيـة            

  ).علم وصف أجناس اإلنسان(ولالنثروبولوجيا 

فضالً عن تاريخ الحروب فإن وصف هيرودوت لإلمبراطورية الفارسية         
ن الطبقـة   يظهر بأنه كان يتكلم الفارسية وكان له فيما يبدو أصدقاء من الفرس م            

العليا استقى منهم معلومات موثوق بها كما أن وصفه لمـصر ينـبض بالحيـاة               
ويبدو أن المالحظات التي رآها بنفسه دقيقة إلى حد كبير غيـر أن             . بالمعلومات

بياناته عن الملوك المصريين وأعمالهم كانت مستقاة من الكهنة واألدالء الـذين            
يقي المعرفة ورأى نقوشاً على الهرم      كانوا في بعض األحيان متعصبين وغير دق      

األكبر فهم منها أنها تمثل المجموع  الكلي للثوم والبصل والفجل التي اسـتهلكها              
العمال الذين شيدوا الهرم، وربما كان في هذه الحالة ضحية دليل لم يعترف بأنه              
ال يعرف القراءة على أن أخطر خطأ في كتاباتـه هـو تاريخـه لملـوك بنـاة          

  . بعصر الحق  لعصر األسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرةاألهرامات

وكان هيرودوت يعلم أهمية التسلسل التاريخي لدقيق وتعتبـر مؤلفاتـه           
المرجع ذات أهمية بين اإلطار العام للتاريخ اليوناني وتاريخ الـشرق األوسـط             

م بـدالً   .ق606(م ولعل خطأه في ست سنوات       .فـي القرنين السابع والسادس ق    
في تاريخ نينوى كان مرده إلى خطأ حـسابي وتبـين األلـواح              ) م.ق612 من



  658

البابليـة أن التواريخ التي قدرها للملوك الميديين كانت صحيحة على األقل فـي             
  .جوهرها

وكتب هيرودوت مؤلفاته في نثر أيوني إغريقي سهل يتميز بذوق فنـي            
وت أكثر المؤرخين   عال يخفف من تعقيد المواضيع التي تناولها ولقد كان هيرود         

القدامى إثارة، إذ كان يفتش عن مفاتيح األحداث في شخصيات الممثلين الرئيسين            
 Croessusفي الرواية التاريخية وفي أقدارهم حتى أن نجومه وهم كروسيوس           

 ومــــاردونيوس Cleomenes وكليـــومينيس Polyeratesبـــوليكراتس 
Mardoninsمن قصصه لها قوة األمثال  اعتلوا المسرح كأبطال تراجيديا وكثير 

ذات المغزى لكنه كان سريع اإلدراك للنتائج الهامة لالحداث التي لم تكن متوقعة             
من قبل وهو يذكر كلمات البنت الصغيرة التي منعت غـزو بليبونيزيـا آلسـيا               
ويحكي كيف أن ملك إسبرطة صار يعد دون وعي الشهور على أصابعه عنـدما    

  .جاء خبر ميالدابنه

ë��aòîÏìÜË�:� �

  في الوقـت الحاضـر        hieroglyphsتستعمل غالباً الكلمة هيروغليفية     
دون تفرقة لتعني عالقة تصويرية أي كتابة بالصور وهي مشتقة مـن التعبيـر              

والذي اسـتخدم  ).  كتابة محفورة مقدسةhieroglyphika grammataاليوناني 
ريين وكان هذا النظام    خصيصاً للتعبير عن الكتابة التصويرية القديمة لدى المص       

من الكتابـة هو الذي اخترعه المصريون أصالً لتسجيل لغتهم الكالمية غير أنه            
حلت محله تدريجياً مشتقاته من الكتابات المختصرة وهي الهيراطيقيـة أوالً ثـم             
الديموطيقية وذلك في كل األغراض فيما عدا الكتابة على المباني األثرية حتـى             

ني لم يكن يفهم الهيروغليفية إال الكهنة وحدهم ومن ثم كان           أنه في العصر اليونا   
  .يعبر تعبيراً دقيقاً عن وظيفة هذه الكتابة في العصر اليوناني) هيروغليفية(االسم 

أما التعبير المصري لهذه الكتابة والذي جاء ذكره على حجـر الرشـيد             
اد المـصري   وعلى مرسوم كانوب، فله مدلول أوسع إذ أنه كان يشير إلى االعتق           
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بأن الكتابة الهيروغليفية بل واللغة نفسها قد أعطاها للناس اإللـه نحـوت إلـه               
والى هذا االعتقاد يرجع السبب الـرئيس       . القـمر الذي كان اله الحكمة والكتابة     

وهو (الستمرار استعمال الكتابة الهيروغليفية من عصر ما قبل األسرات المتأخر         
حتـى العـصر    )  القـدماء عـصر اآللهـة      العصر الذي أطلق عليه المصريون    

  .الروماني

وتتألف الكتابة الهيروغليفية من مجموعات من الصور التي أخذ الكثيـر           
منها شكله التقليدي النهائي في اقدم النقوش الموجودة والتي يرجع تاريخها إلى ما   

م بقليل ويعين اتجاه قراءة الكتابة باالتجاه الذي توجد فيـه وجـوه             .ق3000قبل  
مخلوقات المصورة والقاعدة العامة أنه يجب أن تكون القراءة من الرأس نحـو             ال

الذيل، وفي حالة تساوي كل الظروف األخرى فإن المصرين كـانوا يفـضلون             
الكتابة من اليمين إلى اليسار إال أنه في حالة المناظر المنقوشة أو الملونة التـي               

اتجاه الكتابـة تمليـه اعتبـارات       تكون فيها الكتابة غالباً جزءاً من المنظر فإن         
  .المساحة والتماثيل

وتبدو الكتابة الهيروغليفية في شكلها الكامل التطور المعقدة بسبب كثـرة    
العالقات وتنوع وظائفها ومدلوالتها، ولكن في الحقيقة مبادئها األساسـية سـهلة            

ل وترجع جذورها إلى طبيعتها األصلية وهي الكتابة أو التعبير بالـصور فأسـه            
طريقة لكتابة كلمة ما هي أن ترسم الشيء الذي تمثله الكلمة ولهذا فإنـه توجـد                

فـي كـل    ) بيكتروجـرام (بعض كلمات كتبت دائماً بعالقات تصويرية واحـدة         
التاريـخ المصري القديم  لكن ال يمكن رسم  تصوير كل كلمة وال سيما الكلمات 

ر الكلمات للتعبير عن فكـرة    ذات المعاني المتقاربة، ومن ثم امتد استعمال تصوي       
ثم تحولت أخيراً إلى أن تمثـل أصـواتاً         ) ايديوجرام(فتحولت إلى كتابة رمزية     

  ).فونوجرام(معينة فأصبحت حروفاً صوتية 

ومن ثم تمكن المصريون من التعبير عن الكلمة تصويرياً أو صوتياً وفي        
وقد فعلـوا   . تين معاً الغالبية العظمى من الحاالت دأبوا على استعمال كلتا الطريق        
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هذا لجعل معاني الكلمات أوضح وألن الكتابة لم تكن تعنى بالنسبة لهـم وسـيلة              
ليعبر بها الشخص عن رأيه فحسب بل كانت تعني الكثير من هذا، كانت مزاجـا   

  .بل مذاقاً فنياً

وبمرور الوقت صار االتجاه يميل نحو استخدام العالقات األبجدية اكثـر        
ة استعمالها ولما أصبح من الضروري كتابة كلمات وأسـماء          فأكثر بسبب سهول  

أجنبية بالهيروغليفية استعملت العالقات األبجدية وحدها لهذا الغرض مع إدمـاج           
لكي يكون نطق   ) ي(وحرف  ) و(بعض العالمات نصف المتحركة مثل الحرف       

كـنهم  الكلمة سليماً إلى حد ما ولذلك فإن المصريين قد عرفوا النظام األبجدي ول            
فضلوا أن يحتفظوا بالصفة المزدوجة القديمة لكتابتهم، وقد انتقلت هـذه الـصفة             
إلـى الكتابات المختصرة التي اشتقت من الكتابة الهيروغليفية لتوافق أكثر الكتابة 

  .على البردي

ò�þa@ÝØîçZ@ @

م وأعاد بنـاءه    . ق 25-27الذي شيده أكريبا بين     ) البانثيون(كان األلهة   
 ميالدية واحدا من أكثر البنايات روعـه فـي رومـا            120 حوالي   هدريان  في  

والبانثيون عبارة عن مبنى مستدير تعلوه قبة يتكون مدخلـه مـن رواق معمـد               
وقاعة، وهو مبني بالحجارة تغطيه من اآلجر ويبلغ ارتفاعه بقدر سعته الداخلية            

لمقبـب ذي  أما روعة التشييد المتمثلة في الـسقف ا  ) م44( قدماً   145أي حوالي   
  .الزخارف الغائرة تجعل منه أهم  بناية في تطور العمارة الرومانية

ØnaìîçZ@ @

شعب اعتلى الجزء الشمالي فيراكروز فـي المكـسيك وأجـزاء مـن             
تامايوليباس وسان لويس وبوتوس وهيدالكو وكانوا يتحدثون في القرن الـسادس           

 عنها في فتـرة مـا       عشر الميالد بإحدى لهجات لغة حضارة مايا التي انفصلوا        
قبـل الكالسيكية، وتظهر سلسلة طبقية من الفخار في المستويات السفلى فخـاراً            
شبيهاً جداً بفخار مايا في الفترة ما قبل الكالسيكية في أوكساكا ووادي المكـسيك              
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 Teotihuacanويظهر فخار الفترة الكالسيكية أواصر وثيقة مع تيوتيهواكـان            
ة مع فخار تولتك وازتك وطوروا كذلك أسـلوباً إقليميـاً           وفخار ما بعد الكالسيكي   

لعل أول ما اشتهر به الهيواستكس .فريداً من الفخار المطلي باألسود على األبيض      
التماثيل الحجرية النادرة لرجال ونساء واقفين وهـم يرتـدون لبـاس الـرأس              

اميم هذه  المخروطي الشائك ذا هالة كبيرة دائرية عند الخلف وغالباً ما تشبه تص           
معالج بطريقة اكثر ) شاب تاميون(الهاالت أشعة الشمس، وثمة تمثال رائع يدعى       

طيبة فهو شاب ذو جمجمة اصطناعية مشوهة ينشر الوشم على جسمه العـاري             
على ظهره وشيدت األبنية االحتفالية علـى طبقـات       ) لنفس ثانية (ويلبس صورة   

لرغم من أنهم كانوا في بعـض        باإلنجليزية على ا   Dدائريـة أو شبيهة  بحرف      
  .األحيان يقيمونها على تلول أو منصات مستطيلة

ويوجد في تاميون التي تعد من أهم مواقع الهيواستكس منـصة واطئـة              
كبيرة عليها بقايا معبد أغرب ما فيه وجود ممشى يؤدي إلى مذبحين، وهناك في              

ون وآخرون يمشون  هذه البناية رسم باألسلوب التولنيكي يظهر فيه أشخاص جالس
في مالبس مزخرفة مصنوعة مـن ريـش الطيـور وعلـيهم شـارات اإللـه                

 وعلى الرغم من كثرة عدد المواقع الهيواسـتيكية         Quetzalcoatlكويتزاكواتل  
  .فهي ليست كبيرة الحجم في الغالب ولم يتم تنقيب إال عدد قليل منها فقط

ـ         رة وتمثلـت   وكانت حضارة هيواستكس حضارة هامشية إلى درجة كبي
  علـى األرجـح      MESOAMERICAمساهمتهم في أمريكا الوسطى القديمة      

بأسلوبهم في النحت واألطواق الصدفية المزخرفة التي نقشوها وهم فـي أغلـب         
  .الظن عبدوا قونزواكواتل ولعلمهم كانوا وراء ابتكاره

åí‡Ïa‹Ûa@ð†aëZ@ @

 السهل الرسوبي الذي تكون من ترسـبات النهـرين دجلـة والفـرات            
وهـذه المنطقـة    . وروافدهما الخابور والزابين األعلى واألسفل وديالى والكرخه      

تمثل األرض التي يغطيها العراق وتحدها من الشمال جبال أرمينيا وكردسـتان            
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ومن الغرب الصحراء السورية ومن الشرق سلسلة جبال زاجروس وفي الجنوب           
  .داً كلياً على الريتحتل األهوار ساحات شاسعة والزراعة كانت تعتمد اعتما

م أوالً في شاندر من ثم في       . ق 10.000وتظهر المستوطنات فيها حوالي     
ويظهر الدليل األول على األغنام المرباة وبعض الزراعة وبعـض          . زوي جمي 

وتتمثـل ) م.ق6500 -8000نحو (البيوت الطينية والحجر األوبزيدي المستورد  
موقع للعصر الحجري الحديث السابق     مرحلة ثالثة في جومو في الشمال ويعود ال       

للفخار ويتميز بالمنازل ذات الغرف المتعددة ويشير وجود الحجـر األوبزيـدي            
  .وخرزة من النحاس المحلي وأخرى من الفيروز إلى التجارة

ويظهر الفخار في الطبقات العليا في جرمو وتامرخان بالقرب من مندلي           
وتظهر في هذه المرحلـة     ) م.ق5600-6000حوالي  (وعلي آغا في بالد آشور      

مستوطنات األراضي المنخفضة األولى في سهول شمال العراق في أم الدباغيـة            
وفي التلول المحيطة بها، والفخار غزير ومعظمه مـن النـوع غيـر المطلـي               
وبعضـه مستورد، وقد دجنت المواشي في هذه الفترة وصار فن العمارة يعتمد             

رة، أما عالقتها مع حضارة حـسونة التـي         على ترتيب منظم من البيوت الصغي     
أعقبتها وكذلك مع حضارات حلف وسامراء فهي غير مؤكدة، وقد اعتقد لفتـرة             

بيد أن هناك دليالً جديداً يشير إلى كونها متعاصرة، وتتميـز           . مـا أنها متعاقبة  
الحضارات الثالث بأسلوب الفخار الخاص لكل منها وأهم مراكز حضارة حسونة           

ة ويارم نبه، جنوب غرب وغرب الموصل وفخار هذه الحـضارة           هي تل حسون  
ملون ومحزز معاً والى الجنوب تقع مواقع سامراء في تل الصوان الـذي كـان               
مسوراً بالقرب من مدينة سامراء ، وكوغاما  بالقرب من مندلي وتل شمـشارة              

. فـي جبال زاكروس الشمالية وفخار سامراء ذو لون واحد في المرحلة األولى           
أما التصاميم فبعضها طبيعـي، إال أن  . إال أن ألوانه تعددت في المراحل األخيرة     
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مـن أهـم المواقـع      11معظمها ذا أشكال هندسية، ويعد تل األربجيه ويارم نبه          
الممثلة بحضارة حلف الشمالية التي تتميز بمراحلها الثالث لقربها مـن الفخـار             

  .الرائع الملون والمزين بطريقة متشابهة

ف أقدم المستوطنات في الجنوب في أريدو كما يوجد فخارها الملون وتعر
المميز في المناطق المجاورة وأيضاً في أور وقد نتج عدد من المواقع في سـهل               
األحواز بضمنها جعفر أباد نوعاً من الفخار يعود إلى حضارة نبه سـايز مـع               

رة خازينـة   عالقة وثيقة مع أراضي وادي الرافدين المنخفضة، وأعقبتها حـضا         
تتراوح أماكن  ) 2عبيد(المتأخرة مع طور حاجي محمد في جنوب وادي الرافدين          

وجودها من رأس العميقة بالقرب من كيش إلى أريدو، ويعقـب طـور العبيـد               
في بالد ما بين النهرين الذي ال يتميز بالفخار فحـسب بـل بالمناجـل               ) 3عبيد(

الـذي  . م.ق4200في حـوالي  ) 4عبيد (الطينية والمسامير، طور عبيد المتأخر  
يكشف عن نوعية غير جيدة وزيادة هائلة في الكم حيث يوجد بخصائصه المحلية           
في فيليفيا وشمال سوريا على طول بالد وادي الرافدين وفي إيران، ويصل إلى             
أبعد نقطة له المملكة العربية السعودية ليس فقط على ساحل الخليج العربي بـل              

وتظهر تماثيل ذات رؤوس تمثـل  ) كم65( ميالً 40من في عمق يصل إلى أكثر   
السحالي أو قطع مصبوبة بالرصاص وثمة أختام حجرية منبسطة فـي الـشمال             
وهناك أيضاً وجود لألواني الفخارية الحمراء والرمادية في فترة الوركاء التـي            

إال أن حـضارة مختلفـة      ) كري رش (تسود في الفترة التالية وتظهر في الشمال        
هنا تعرف باسم موقعها النموذجي في نبه كورا بالكورية وثمة تسلسل مهم            تسود  

في نينوى وينبئ فن عمارة النصب واكتشاف العجلة في نحو نهاية األلف الرابع             
  .م بعصر جديد.ق

وقد نُسٍيت هذه اإلبداعات إلى السومرين إال أن الكثيرين يؤكـدون أنهـا         
تمعات الحضرية في كل الجنـوب      تتويج لتطور محلي طويل، وقد انتشرت المج      

 والعصر الشبيه بالكتابة وأقيمت دويـالت      Jemdetnasrفي فترة جمدت نصر     
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المدن في عصر فجر السالالت األول، وأظهرت التحريـات فـي أور ولكـش              
Lagash            حضارة غنية ومتطورة بدرجة كبيرة، وتعطي البقايا الهائلـة لأللـف 
دليل على التطـور الحـضاري فـي        م في تل طابا غرب الموصل ال      .الثالث ق 

  .الشمـال وتقع ماري وتل جورا في سوريا ضمن مدار هذه الحضارة

وقد وحد اآلكديون بالد الرافدين سياسيا خالل النصف الثـاني لأللـف            
وبعد فترة من   . م وتسبب الغزو الكوتي من الشرق في سقوط اآلكديين        .الثالث ق 

ادة فيما يعرف بفترة العصر     االضطراب ضعف السومريون مرة أخرى في السي      
السومري الحديث وساللة أور الثالثة وأدت هجرات اآلراميين وإقامة سـالالت           

م وقد اسـتطاع    . الرسا والعصر البابلي القديم في مستهل األلف الثاني ق         -آيسن
حمورابي توحيد بالد وادي الرافدين؛ إال أن مدينة آشور في الشمال كانت تزداد             

رف بالعصر اآلشوري القديم نتيجة عالقاتها التجارية التـي         غنى وسطوة فيما يع   
  .أدت إلى إقامة مستعمرات تجارية في مناطق بعيدة كاألناضول

وأدت إلى سقوط ساللة    ) م.ق1595(ودمرت حملة حثية بابل في حوالي       
بابل األولى ومن ثم استولى الكشيون وهم قبيلة أخرى من الشرق على الـسلطة              

وفي . م. ق1157 العيالميين اإلطاحة بالكيشيين  في حوالي في الجنوب واستطاع
الوقت نفسه، فإن حكام آشور كانوا يعززون قوتهم على حساب الدولة الحوريـة             
في ميتاني، وأعقب ذلك فترة ضعف في القوة اآلشورية ولم تقف إال في نهايـة               

راطورية م هيمنت اإلمب  . ق 612ومنذ ذلك الوقت حتى     . القرن العاشر قبل الميالد   
اآلشورية على مسرح الشرق األدنى، إال أنه في السنة نفسها تسبب تحالف بـين              
الملوك الكلدانيين  والميديين في سقوط نينوى وحكم الكلدانيون في العصر البابلي            

م عندما سقطت بابل بدورها أمام كورش       .ق593الحديث بالد الرافدين حتى عام      
  .الثاني ملك األخمينيين

م تعاقب على   637وقت حتى الفتح العربي اإلسالمي في عام        ومن ذلك ال  
حكم بابل ملوك أجانب من األخمينيين والسلوقيين والغرثيين والساسانيين الـذين           
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لقوا نهايتهم المحتومة أمام الجيوش العربية اإلسالمية في موقعة القادسـية عـام             
ى حكمه الـوطني     حيث انتهى كيان الدولة  الساسانية وعاد العراق ثانية إل          637

  .من بعد فترة وقع خاللها تحت الحكم األجنبي دامت أكثر من ألف سنة
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حيـث دفـن    . تقع جبانة طيبة على الضفة الغربية للنيل في مصر العليا         
ملوك وملكات األسرات الثامنة عشرة والتاسعة عـشرة والعـشرين فقـد دفـن              

الملوك والـوادي المجـاور لـه       الملـوك في الطرف البحري للجبانة في وادي        
المعروف باسم الوادي العربي، أما الملكات وبعض األمراء فقـد دفنـوا عنـد              
الطرف الجنوبي للجبانة في وادي الملكات وأول ملك دفن في وادي الملوك كان             

وقد . أما أمنحتب األول  فيرجح أنه دفن في منطقة ذراع أبو النجا. تحتمس األول
خر وهي تتكون من عدد من الممرات النازلة وعـدد مـن   نقرت المقابر في الص 

الحجـرات وآخر حجرة هي التي تحتوي على التابوت الحجري الـذي يحـوي             
مومياء الملك وقد ازدانت جدران هذه الحجرات والممرات بمنـاظر ونـصوص           

  .دينية تصور رحلة الشمس في العالم السفلي

لدفن عند المصريين ففـي     وتبين هذه المقابر تحوالً جوهرياً في طريقة ا       
أما في  . الدولتين القديمة والوسطى كانت أماكن الدفن الملكية تحدد بواسطة أهرام         

طيبة فمن ناحية كانت طبيعة المنطقة الجبلية تمنع إقامة مبان ضخمة منمقة على             
أسلوب األهرام القديم ومن ناحية أخرى كانت رغبة الفراعنة دون ريـب فـي              

قية عن األنظار، والمقابر األولى مثل مقبرة تحتمس الثالـث          إخفاء مقابرهم الحقي  
ولكن فيمـا بعـد    . مثالً كانت تقع بعيداً داخل الوادي حتى يصعب الوصول إليها         

أهمل هذا التصميم على إخفاء المقبرة إهماالً تاماً، وصار مدخل المقبـرة ينـشأ              
جذب السائح إلـى    بواجهة مزخرفة ودائماً كانت هذه المقابر أحد العوامل التي ت         

مصر وقد ذكر سترابو عندما كتب في القرن األول الميالدي أنه توجد أربعـون              
مقبرة جديرة بالزياره وفي حالة واحدة فقط وهي مقبرة توت عنخ آمون، زاغرت 
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المقبرة عن أعين اللصوص، أما أكثر المقابر األخرى فقد انتهكـت بعـد فتـرة               
  .وجيزة من الدفن

õb×ŠìÛa@@Z@ @

كم شمال الـسماوة فـي العـراق        15ومرية أثرية تقع على بعد      مدينة س 
 2كـم 6.5ويتألف الموقع من سلسلة من التالل تحتل مساحة إجمالية تقدر بنحـو           

مسح وليم كنت الموقع في النصف الثاني من        . م18ويبلغ أقصى ارتفاع لها نحو      
 على جدار منزل بالفسيفساء من أواخـر        1854القـرن التاسع عشر فعثر عام      

 بدأت أعمال تنقيب برئاسة يوليـوس 1913 -1912م وفي عام .األلف الرابع ق
 م واستؤنفت ثانية واسـتمرت حتـى عـام          1928يوردان ثم توقفت حتى عام        

بإدارة كل من يوردان وارنولد نولدكه وارنست هانيرش ثم استؤنفت بعـد            1939
نس يـورغن   الحرب العالمية أعمال التنقيب بإدراة كل من هانس لينتـسن وهـا           

  . شميدت ورانيربومر وكلهم باحثون ألمان

وقد كشفت التنقيبات األثرية عن مدينة تنتظم في منطقتـين جغـرافيتين            
 ويعـود أقـدم   KULLABA ومنطقـة كولالبـه    EANNAمنطقة معبد إيانة    

) الطبقـة الرابعـة   (الطبقات الحضارية في منطقة إيانة إلى أواخر عصر العبيد          
رية وأبنية العبادة فيها تتألف من باحات وشـرفات وقاعـات           وكانت األبنية اإلدا  

وحمامات وبناء ضخم يشبه القصر وأبنية دينية ذات أروقة ثالثـة مـع جنـاح               
مستطيل عرضاني في مقدمة البناء وبعض جدران المنزل منيعة  بأحجار وبكتل            
طينية مخروطية تأخذ شكل زخارف فسيفسائية ملونة وأفضل نموذج لهذا النمط            

ن البناء من عصر الوركاء هو المعبد األبيض الذي يتألف من ثالثـة أروقـة               م
مشيدة فوق مصطبة ذات انحدارات غير منتظمة ودرج يقود إلى المعبد، وأهـم،             
لمكتشفات األثرية مسلة من حجر البازلت عليها مشهد نـذري محلـى بـصور              

تام أسطوانية  وأفاريز نفذت بأسلوب النحت البارز ورأس امرأة  من المرمر وأخ          
  .وكتابات تصويرية
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في العصريين الالحقين المعـروفين باسـم       ) أيانه(وقد أعيد بناء منطقة     
عصر جمدة نصر وعصر فجر السالالت السومرية، فهدمت األبنية الضخمة ولم           
يبق منها سوى األساسيات ثم سويت األرض وشيد فوقها باحة لتقديم األضـاحي             

إلى بناء ضخم مشيد باللبن المدكوك يعود إلى        عمل للحرفيين إضافة    ) ورشات(و
أواخر عصر فجر السالالت واألهم من كل هذا هو عثور علماء اآلثـار علـى               

كم وهو محصن بأبراج ويعـود تاريخـه إلـى          9سور المدينة الذي يبلغ طوله      
عصـر فجر السالالت السومرية وترجع ملحمة جلجامش المشهورة الفضل في          

  . إلى العمل الخامس من ساللة الوركاء الملكيةبناء هذا السور الضخم 

وحكم في الوركاء في نهاية عصر فجر الـسالالت الـسومرية عــام             
م ملك مهم آخر يدعى لوكال زاكيري الذي تمكن مـن فـتح مدينـة               . ق 2350

الوركاء  وأسس فيها ساللة حاكمة معروفة في األوساط العلمية األثرية بالساللة            
ؤسس الدولة اآلكدية اسـتطاع  القـضاء عليـه وعلـى        الثالثة لكـن سرجون م   

طموحاته التوسعية وقد استطاع أورنمو وشولفي من حكـام الـساللة الملكيـة             
م أن يؤسسا بناء معمارياً جديداً      .الثالثـة في أور في القرن الحادي والعشرين ق       

  .وكذلك في العاصمة أور) أيانه(في منطقة 

لتالية مرارا وخاصة في القرن التاسع      كما جدد معبد الزقورة في القرون ا      
م في عهد الملك سن كاشيد الذي شيد قصراً فخماً له واستطاع أن يجنب              .عشر ق 

الوركاء الصراع المحتدم بين دول المدن وال سيما الصراع القـائم بـين أيـسن         
وقد شيد الملك الكاشي كارانداش معبداً وزخرف جدارنـه بمنحوتـات           . والرسا

المشوي وجدد الملك اآلشوري سرجون الثاني ومردوك أبـال         بارزة من الطوب    
م بعض األبنية القديمة فأعـاد إليهـا شـبابها    .أدنيا ملك بابل في القرن الثامن ق      

وجعالها تزهو على أقرانها المشيدة في عهديهما وكذلك كشفت التنقيبات  عـن             
ني في الحقبة أبنية ومعابد تعود إلى أواخر العصر البابلي الحديث والعصر األخمي  

الواقعة بين العصر اآلشوري الحديث والعصر األخميني والعصر الغرثي الـذي           
  .يمثل المرحلة األخيرة في استيطان هذه المدينة
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تمثل حضارة الوركاء عصر فجر الحضارة السومرية في بالد ما بـين            
ـ         .النهرين في نهاية األلف الرابع ق      ار الكتابـة   م وقد شـهد هـذا العـصر ابتك

التصويرية وتطورها إلى الخط المسماري ويطلق على هذا العصر أيضاً اسم عام 
وارتبطت به إنجازات مهمة على الصعيد التقني       ) عصر الحضارة المكتوبة  (وهو  

والحضاري تمثل في التدوين المؤلف مجموعة من العالمات والرمـوز مــن            
يق الملكية وعلى الصعيد التقني     الطين ورافق ذلك اختراع الختم األسطواني لتوث      

هيمن استخدام القرص السريع الدوار والعجلة في صناعة الفخار كمـا أخـذت             
العمارة أشكاالً مختلفة منها تحصين المدن بأسوار منيعة وتشييد المعابـد وبنـاء             

  .بيوت سكنية لعامة الناس

وفي مجال الفنون عرف هذا العصر تطوراً مهماً فـي نحـت التماثيـل        
لوحات وشهد المجتمع نوعاً من التخصص في الصناعات والحـرف بعـد أن    وال

توسعت المدن جغرافياً وسكانيا وقد نشأت في هذا العصر سلسلة من المحطـات             
البشرية التجارية صغيرة وكبيرة قامت على أطراف الطرق التجارية انطالقاً من           

شمال الغربي على امتـداد     جنوبي بالد الرافدين الفقير إلى المواد األولية باتجاه ال        
  .نهر الفرات وصوالً إلى هضبة األناضول

وانتشرت حضارة الوركاء انتشاراً واسعاً وامتدت مـن جنـوبي بـالد            
الرافدين إلى منحدرات جبال زاغروس وطوروس وقد أسفرت التنقيبات األثرية          
 الحديثة في سورية عن اكتشاف عدة مواقع كبيرة تمثل هذه الحقبة وتنتشر هـذه             

المواقع على ضفاف الفرات والخابور والبليخ مثل تل يراك وتل ليالن وتل خزنة         
في حوض الخابر، وفي منطقة البليخ مستوطنات مهمة مثل تل زيـدان وهنـاك              
فـي حوض الفرات تل الشيخ حسن وتل القصف وكركميش وغيرها وشـيدت             

زينة بنوع مـن    المبانـي الدينية فوق مرتفع يعلو على الجدار وكانت واجهاتها م         
مخاريط أسطوانية تشبه الموازييك ذات ألوان متناوبة كما هي الحال فـي بـالد              
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الرافدين كذلك عثر على خمسة معابد من هذا النوع من المواقع المجاورة لحبوبة             
الجنوبية مثل تل قناص وجبل عارودة ويبدو أن المعبد هنا كان  المركز الـديني               

  .والسياسي لكامل المنطقة

شرت المواقع األثرية التابعة لعصر الروكاء على طرق تجارية مهمة      وانت
 الطريق الدولية الواقعة عند منعطف الفرات حيث يقتـرب الفـرات مـن              -منها

وكانت البضائع تنقل إلى موانىء الفرات ومنهـا إلـى          . مناطق البحر المتوسط  
في الجزيرة  جنوبي بالد الرافدين وجنوبي إيران وبالعكس وكذلك الطرق العلوية          

وكانت مخصصة لنقل المعادن والحبوب وقد استخدمت هذه الطريق عبر عصور         
طويلة حيث كانت تنقل البضائع من هضبة األناضول إلى أودية الخابور الفرعية، 

وقد أسهمت هذه الطرق في انتشار   . باإلضافة إلى طريق البليخ إلى مناطق حران      
لتجارة في اختراع الكتابة والتدوين     حضارة الوركاء على نطاق واسع وأسهمت  ا       

الموثق ومن ثم االنتقال إلى العصور التاريخية وقد تمت هذه النقلة في سـورية              
  .والعراق في وقت واحد
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حضارة أدوات حجرية خاصة بشمال إفريقيا تشبه الحـضارة القفـصية           
ـ           واص وتعاصرها ويبدأ تاريخها من نهاية عصر البلستوسين ويستمر إدخال الخ

النيوليثية في المنطقة ويتركز توزيعها خاصة حول المناطق الساحلية في تـونس           
والجزائر ومراكش وكما في الحضارة القفصية يعثر أحياناً  على مواقعهـا فـي            
الكهوف والمآوي الصخرية ولكن اآلثار توجد عادة في األجـزاء الكبيـرة مـن           

والمشغوالت  التي عثر عليها     مساكن المعسكرات المكشوفة الخاصة بتلك األقوام       
وشـفرات ذات ظهـر     ) قزمية(تشمل مجموعة مختلفة من األدوات المبكروليثية       

ورؤوس ومكاشط وأزاميل وأدوات بسيطة من العظم وكلها تـشابه عـن كثـب         
  .األشياء التي عثر عليها في الحضارة القفصية ولكنها بصفة عامة أصغر حجماً
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  في إنكلترا على بعد ميلين شمال        Wiltshire تقع وودهنج في ويلتشاير   
 مـن الجـو     Insal الحظ قائد جناح إنصول      1925شرق ستون هنج وفي سنة      

حلقات غربية من عالمات الطباشير األبيض في األرض المحروثة داخل الخندق           
  .وكانت هذه حفر تحتوي على قوائم ضخمة يبلغ قطرها حتى ثالثة أقدام

 كانتجتون  P. كانتجتون وم. ج. التي قام بها بوقد كشفت أعمال التنقيب
 عن سور وخندق يحيطان بست دوائر متحدة المركـز          1928-1926في الفترة   

من األعمدة وقد أطلق االسم  وودهنج على الموقع خالل أعمال التنقيـب هـذه               
قـدماً  250فـي العـرض و   ) أمتار8حوالي (والسور كان خمسة وعشرين قدماً   

عرضـه خمـسة    ) رصيف(ومسطح  . قطر  من القمة للقمة      في ال ) م76حوالي  (
كان يفصل السور عن الخندق الداخلي الذي كــان         ). حوالي متر ونصف  (أقدام  

ولكن يبلغ اتساعه ستة  ) م2.1(ضحالً وقاعه منبسطة ويبلغ عمقه سبعة أقدام فقط         
طح عند س ) تسعة أمتار (عند القاع وثالثين قدماً     ) حوالي خمسة أمتار  (عشر قدماً   

وفي الشمال الشرقي طريق مرتفع غير محفور عبر الخنـدق يكـون            . األرض
مدخالً يبلغ ثالثين قدماً وفي الداخل تحدد أآلن بالضبط أعمدة خرسانية قـصيرة             

  .موضع حفرة كل عمود

وكان يوجد نصب ديني صغير الحجم ولكنه كثير التفاصـيل والمتعبـد            
 ويقترب من الوسط يـدخل أوالً       مـن عصر ما قبل التاريخ عندما يعبر المدخل       

في حلقة مكونة من ستين عموداً ثم في حلقة من اثنين وثالثين عموداً ثـم فـي                 
أضخم الحلقات جميعها وهي مكونة من ستة عشر عموداً يبلغ قطر بعضها ثالثة             

ثم حلقتان من ثمانية عشر عموداً وأخيراً حلقة من اثنـي           ) أي حوالي متر  (أقدام  
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 قطرها تسعة وثالثين قدماً فقط، وللحلقة المتناهية في الفخامة          عشر عموداً ويبلغ  
  .منحدرات قطعت لتساعد في إقامة وتثبيت األعمدة الفخمة في حفرها

والوظيفة الدينية لهذا األثر بالطبع غير معروفة ولكنها تنتمي إلى النوع           
وأشهرها ستون هـنج    ) آثار هنج (األول من مجموعة تعرف في بريطانيا باسم        

ولكن ال توجد أية أدلة علـى       ) مثل ستون هنج  (واألعمدة ربما كانت لها أعتاب      
هذا، كما وأنها غير مرتبة في أزواج وقد اقترح بعضهم أن األعمدة ربما كانـت             

  .تحمـل سقفاً لبناء خشبي دائري

والقطر الطويل للست حلقات يتفق تقريباً مع اتجاه شروق الـشمس فـي       
ط في القطاع الجنـوبي، الغربـي مـن الحلقـة           منتصف الصين وعلى هذا الخ    

الداخليـة القصوى كشفت عن مقبرة حفرت بعمق قدم واحـد فـي األرضـية              
الطباشيرية وكان يوجد داخلها هيكل مقرفص لطفلة يبلغ عمرها ثالث سـنوات            

ولم يكن ثمة أثـاث     . وقد دفنت وهي تواجه شروق الشمس في منتصف الصيف        
 طقس تكريس أو تضحية ودفنة مشابهة يبدو أنها جنائزي وكل الظواهر تشير إلى

قد وضعت في الجانب الشرقي لهذا المبنى من قاع الخندق حيث كانـت توجـد               
مقبرة أخرى غير عميقة تحتوي على الهيكل المقرفص لشاب بالغ كما وضـعت             
في الخندق دفنة عظام محروقة، وكذلك وجد نموذجان من الطباشـير لفـؤوس             

. وفي بعض حفـر األعمـدة     .  لها أيضاً معنى نذري يشبي     بريطانية من الجاديت  
كالكتون وفخار على شكل الكأس جـاءت       -عثر على بقايا كثيرة من فخار رينو      

وعلى هذا يمكن نسبة المكـان إلـى الحـضارة          . فقط من طبقة الغرين األخيرة    
م على الرغم من أنها قد اسـتعملت بعـد ذلـك            . ق 2000النيوليثية مباشرة بعد    

  .قوام حضارة الكأس في مرحلة متأخرةبمعرفة أ

@†ŠbãìîÛ@LïÛëëI1880@ M1960ZH@ @

بدأ حياته العلمية كعالم آثار ومؤلف بأعمال التنقيـب فـي كوربريـدج             
CORBRIDGE            عندما كان أمينا مساعداً لمتحـف األشـموليان بأكـسفورد  
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ولكن خبرته التي استمدها من عملـه بيـوهن فـي الـسودان             ) 1905-1907(
.  وجهت اهتمامه نحو الشرق األوسط حيث قام باالشتراك مع ت)1907-1911(

كما قام بفحص اآلثار    ) 1919و  1914-1912(لورانس بتنظيف مدينة كركميش     
  .الموجودة  على سطح األرض في سيناء

وبعد قضاء موسمين من العمل في تل العمارنة لحساب جمعيـة اآلثـار             
تحف البريطاني وجامعة بنـسلفانيا     البريطانية أختير إلدارة بعثة مشتركة من الم      
وقد كشف عن عدد    . 1924-1922للعمل في أور في جنوب وادي الرافدين من         

من المباني الدينية بالقرب من الزقزورات والتي تبرز سمات عديـدة للعمـارة             
السومرية لم تكن معروفة حتى ذلك التاريخ، وعثر على عدد من المقابر الملكية             

الثالثـة  ) ألشياء البديعة خاصة عن عصر بداية األسـرة       المشهورة بالجواهر وا  
وقد نجح وولي في استخالص هذه األشياء وترميمها فـي          ). م. ق 2500حوالي  (

وقت لم تكن فيه األساليب الفنية واألجهزة الحديثة ميسرة ونظـف حيـا سـكنيا               
 -بمساعدة اآللف النقوش المسمارية التي عثر عليهـا فيـه         -بالمدينة وهو يبين    

  .حياة اليومية للسومريين وخلفائهمال

وقد دفعت االكتشافات التي قام بها وولي في أور إلى زيادة االهتمام بآثار 
بالد الرافدين وتاريخها ولغرض الكشف عن العالقة بين جزر بحر إيجة وقبرص 
وبالد اإلغريق وحضارات بالد وادي الرافدين دفعته للعمل في الميناء البحـري            

. 1949-1946-1939-1937وتل عطـشانة خـالل      ) 1936 (السوري المينا 
ورغم أنه لم ينجح إال نجاحاً جزئياً في تتبع التأثيرات التجارية والحـضارية إال              
أنه الموقع أظهر أدلة جديدة عن مملكة صغيرة ازدهرت بالقرب من حلب فـي              

  .القرنين الثامن عشر والخامس عشر قبل الميالد

�väíëZ@ @

 الفترة السكسونية المتأخرة أسـسها الفـرد العظـيم          عاصمة إنكلترا في  
وقد أجريت تنقيبات واسعة في عدة مواقـع مـن المدينـة بـين              ). 871-899(
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كاتدرائية سكسونية  (أهمها كانت تلك التي أظهرت اولدمنستر       ) 1970و  1961(
حيث وجد أن الطور األول منها يرجع إلى القرن السابع الميالدي وتـم             ) متأخرة

ن مجموعة من شوارع القرون الوسطى مع األبنيـة المرتبطـة بهـا             التحري ع 
الذي قام بتشييده هنري وي بلولس حـوالي عـام          ) وولفبسي(إضافة إلى قصر    

1130.  

وكان مشروع وينجستر أول حملة كبيرة من نوعهـا إلظهـار مدينـة                
انكليزية من القرون الوسطى حيث بذلت فيه جهود كبيرة لتعقب تطور المدينـة             

  .ذ العصر الحجري قبل الرومان إلى ما بعد العصور الوسيطةمن

„íŠbnÛa@ÝjÓ@bß@æbibîÛaZ@ @

كشفت الدراسات الحديثة للعصر الحجري القديم في اليابان عن وجـود           
وهناك ما يـدل    . فؤوس يدوية وشفرات ورؤوس سهام في التربة الطينية الرملية        

ولم يـتم تحديـد     . خرىعلى أن رؤوس السهام تنتمي إلى طور يلي األدوات األ         
تواريخ زمنية مرضية إلى مواد ما قبل الفخار حيث لم يتم جمع عينات لتحديـد               

 المشع ولكن من المرجح أن يكون تاريخها يـسبق          14أعمارها بطريقة كاربون    
  .  القرن العاشر قبل الميالد

   الذي سمي نسبة إلـى انطباعـات          jomonوقد عرف عصر جومون     
ن وجود عدة تالل من المحـار ومـساكن ومقـابر مبنيـة     الحبال على الفخار م  

وتوجد هذه المخلفات، فوق طبقـة التربـة        . بالحجارة الصغيرة في شمال اليابان    
الطينية الرملية في طبقة األرض العلوية من اليابان كطبقة من الـدبال األسـود              

  .م على األكثر. ق600ويرجع تاريخها إلى حوالي 
 كانت تقام فوق حفرة يبلغ عمقها من اثنين إلى          والبيوت المبنية من الغاب   

حوالي خمسة  (ويبلغ اتساعها خمسة عشر قدماً      ) سم100 إلى   70من  (ثالثة أقدام   
وكانت إما مستديرة وإما مربعة أو ذات أشكال مختلفة أخرى وكان يحفر            ) أمتار
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ـ       . حولها عادة خندق لحمايتها من الماء      ار ويمكن االستدالل عليها أيضاً مـن آث
وفي حوالي منتصف عصر جومون صار من المـألوف         . ثقوب األعمدة العديدة  

قيام جماعات مكونة من ثالثين بيتاً أو أكثر، وجميع أمكنـة العـصر الحجـري      
وباإلضـافة إلـى    . الحديث هذه تترك أثر ظاهراً لكثرة انتشار كسر الفخار بها         

يـضاً بمختلـف    انطباعات الحبال فإن هذا الفخار المـشكل يـدوياً مزخـرف أ           
الرسومات التجريديـة التي تلفت النظر، وقد صنعت هذه األواني الفخارية على           

  .أشكال متنوعة عديدة

والتماثيل الصغيرة المصنوعة من الصلصال في بادىء األمر كانت فـي    
منتهى البساطة وعادة على هيئة الحيوان، ثم بمرور الزمن اتخذت مالمح البشر،            

نها كانت تمثل نوعاً بدائياً من العبادة التي تبلـورت فـي            وخاصة النساء والبد أ   
عبادة آلهة الشمس  التي استمرت أيضاً في عصر ما قبل اآلسرات وفي العصور          

إما األدوات الحجرية من العصر الحجري الحـديث فتـشمل فؤوسـاً     . التاريخية
وفي األطوار المتأخرة ظهرت فـؤوس      . مشظاة ورؤوس سهام وساكين ومقاشط    

ولة وغير مصقولة وعصا ذات رؤوس كروية كما ظهرت في شمال اليابان            مصق
سكاكين طويلة وفي بعض األحيان مقوسة كما وجدت كذلك بعـض المخلفـات             
أحجار ذات طابع سحري وخطاطيف وصنانير مصنوعة مـن العظـم لـصيد             
األسماك وحليات مصنوعة من العظم والقرن وبعض السالل وبعض الـدهانات           

  ).الالكية(

لم يعثر على هياكل بشرية قبل عصر جومون وجميع هذه الهياكل التي            و
من هذا العصر وجدت تقريباً في تالل المحارحيث كان يدفن الموتى، والنمـاذج             
الجسمانية األولى ال تظهر إال تشابها بسيطاً نسبياً، وقد تمثل مجموعات من شمال 

تمل أن األينـو الـذين      قارة آسيا  وليست لها مميزات مغولية واضحة ومن المح         
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يعيشون حالياً في جزيرة هو كايدو يمتون بصلة القرب إلى مكان اليابان فــي              
العصر الحجري الحديث والمهاجرون المتأخرون الذين جاءوا من الصين وكوريا 
في عصر يايوي وقبل بداية األسرات كانوا هم الذين مـدوا اليابـان بـالمالمح               

  .المغولية الواضحة

غول الذين هاجروا من الصين وكرويا إلى جزيـرة كيوشـو           وهؤالء الم 
فـي القرن الثالث قبل الميالد جلبوا معهم بعض مظاهر الحياة من القارة التـي              

وهكـذا عنـدما اسـتقرت      . غيرت كل التغير التكوين االقتصادي لجنوب اليابان      
ة طـرق زراعة األرز واستعمال الحديد والبرونز وصناعة الفخار بواسطة العجل        

الفخارية وتجديدات أخرى فإن عادات العصر الحجري الحديث األقدم كالـصيد           
وجمع القوت باإلضافة إلى بعض الطرق غير الصالحة إلنتاج الطعام قد بـدأت             
في االختفاء فيما عدا في شمال اليابان حيث استمر مجتمع بدائي يمثلـه هـؤالء               

  .األينو لمدة قرون

 نسبة إلى مكان في طوكيـو  Yayoiويطلق على هذا العصر اسم يايوي      
وفخار يايوي عادة خالي مـن      . م1884حيث وجد الفخار األحمر ألول مرة عام        

الزخرفة أو محزوز بخطوط أفقية محفورة وأشكال مختلفـة صـورت بطريقـة      
 قد يكون مزينـاً     Shizuokaالتمشيط على أن الفخار الذي فوق شمال شيزووكا         

 أغلب األحيان القدور الكبيرة لحفـظ رمـاد        بانطباعات حبال وكانت تستعمل في    
الموتى إما إفراداً أو أزواجاً في جنوب اليابان وفي بعض األحيان توضع داخـل              
مقابر صخرية كما كان يوضع مع المتوفى في بعض األحيان متاعه الشخـصي             

م عند األقوام الـذين اسـتعملوا       .وترجع هذه العادة إلى القرن األول أو الثاني ق        
  .  للدفنالقدور

كمـا فعـل    . وهؤالء المهاجرون الجدد استوردوا أولى األشياء المعدنية      
غيرهم حتى القرن األول الميالدي ولكن سرعان ما قلدت محلياً وكلما ارتفعـت             
الخبرة أمكن إنتاج أنواع يابانية من رؤوس سـهام ذوات تجويفـات أو سـيالن               
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راس ومرايات مستديرة   لتثبيت المقبض وأسلحة  على شكل رمح برأس بلطة وأج         
وفي هذا العصر صارت المنازل تبنـى       . من البرونز لشعائر االحتفاالت الدينية    

فوق سطح األرض وهي تشبه إلى حد كبير أشكال المـساكن المـصنوعة مـن               
والمخازن ذات األرضـية المرتفعـة      . الخشب الذي  يرى في ريف اليابان اليوم       

  .لك كونت الشكل األولى لهيكل شينتوثم بعد ذ. كانت هي اصل مساكن الموظفين

 ينهـون شـوكي   –وحسب ما جاء في كتابين من القرن الثامن الميالدي  
فإن فئة محلية تزعم    ). سجالت األحداث القديمة  (و كوجيكي   ) سفرأخبار اليابان (

ظهـرت فـي    . أنها من ساللة آلهة الشمس بقيادة جيمو تنو أول إمبراطور لهـا           
وسيطرت على القبائل الصغيرة    ) كيوتو واوزاكا (نساي  بـادئ األمر من إقليم كا    

التالل التي تحتوي على مقابر تمأل البرية فـي         : ومما يثبت سيطرة النبالء اآلن    
أو ) مقبرة قديمة(وسط اليابان وجنوبها والتي أعطت اسمها للعصر عصر كوفون 

ى هـذا   عصر ما قبل التاريخ ألن السجالت المكتوبة في العصور التالية تشير إل           
  .العصر

وأولى هذه المقابر بنيت في كانساي عند نهاية القرن الثالـث المـيالدي             
يبلـغ  ) محاطة بخندق (وأحسن نماذجها من القرن الخامس وهي عبارة عن تالل          

اتساعها ثمانين فداناً ويحتوي التل على غرفة من الحجر يوجد بها عادة تابوت أو 
نائزي وفي القـرن الـسادس نقـشت    ومجموعة من األثاث الج. أكثر من الحجر  

بعض الجدارن الداخلية ولونت بأشكال رمزية مبسطة ومعظم المقابر عبارة عن           
تالل مستديرة ولكن يمتاز نوع ياباني واحد بأنه عبارة عن رابية مستديرة يمتـد              
جـزء منها إلى الخارج ليكوناسوياً ما يشبه في الشكل ثقب المفتاح ولم يتم حفر              

إذ أن أصحابها من البيت اإلمبراطوري      . ر فقط من النوع الكبير    سوى بضع مقاب  
  .ويدين لهم الجميع بالتقديس ولكن البحث شمل مئات من المقابر الصغيرة

ومما تحتوي عليه المقابر فخار سبو الرمادي بكميات كبيرة ودرع للجسم       
ـ             ة وسيوف حديد طويلة بحد واحد وحلي للخيل ومرايا من البرونز وأنواع مختلف
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من الحلي الشخصي وغير ذلك من األشياء الخاصة بالطقوس الدينيـة وكانـت             
توضع على المنحدرات الخارجية نماذج طينية لإلنسان والحيوان والبيوت وقـد           

م والعادة البوذية الخاصة بحرق المتوفى      .ق552دخلت الديانة البوذية اليابان عام      
لقضاء على نوع دفنات تـالل      وقرار الحكومة في هذا الصدد اشتركا سوياً في ا        

  .التراب وإن كان قد استمر في المناطق النائية حتى القرن الثامن الميالدي

æýîv×bíZ@ @

موقع كبير ينسب إلى حضارة مايا يقع بالقرب من نهر أوسوماسينتا في            
جياباس بالمكسيك ويشترك في بعض السمات المعمارية مـع موقـع بـالينكيو             

Palenque    ينسب إلى فترة مايا الكالسـيكية ويـشتهر الموقـع           القريب، والذي
بالدرجة األساس بنصوصه الهيروغليفية المنحوتة بشكل رائع علـى اإلسـكفات           

أما المواضيع  . والمسالت، ومما  يؤسف له أنه لم تجر أية تنقيبات واسعة هناك           
الرئيسة على النصب الياكسجيلية خالل فترة مايا الكالسيكية المتـأخرة فتمثـل            

  .اعات وحروبنز
æbãìîÛaZ@ @

يأتي الدليل اآلثاري الرئيس لليونان في فترة العصر الحجري الحـديث           
من حضارة سيسكلو لثالي بمواقع مـستوطناتها غيـر         ) م.ق3000-6000نحو  (

المحمية فوق قمم التالل وكان هؤالء المستوطنون يعيشون في أكواخ دائريـة أو             
 - للبيوت المشيدة بأسلوب ميكـارون     وتشهد هذه الفترة الظهور األول    . مستطيلة

Megaroni             ويعد دجيني الموقع النموذج للفترة الفرعيـة للعـصر الحجـري  
ويقع دجيني في ثيالي أيضاً حيث تـوحي أنـواع          ) م.ق2500-2900(الحديث  

جديدة من الفخار والزخارف بانفصال واضح عن حضارة سيسكلو، أمـا لقـى             
 HELLADIC بنهاية العصر الهـيالدي      البرونز والذهب المبعثرة فإنها توحي    

  .م. ق1900 إلى نحو 2500المبكر الذي امتد من 
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ويتسم العصر الهيالدي المبكر الذي يقع في ثـالث مراحـل منفـصلة             
بالتأثيرات الجديدة من األناضول التي كانـت وراء جلـب النحـاس والبرونـز              

 كبيرة الحجم   وإقامـة روابط تجارية مع الحضارات الشرقية وكانت المستوطنات       
وكانت البيـوت مـستطيلة   ) مثل تلك التي في إيجيناولزنا   (بعض الشيء ومحمية    

  TIRYNSالشكل أو ذات جوانب منحنية ويوحي برج دائري متين في تيرينس            
بوجود بيت ذي استحكامات كان يسكنه الحاكم وتظهر األبنية المستديرة المسماة           

  . ألول مرة في هذه الفترةTholosثولوس 
فقد قام الغـزاة وهـم   ) م.ق1600-1900(ما العصر الهيالدي األوسط     أ

أسالف اإلغريق المايسنيين بتدمير المستوطنات الهيالدية المبكرة وبسط السيطرة         
تقريباً على معظم شبه جزيرة اليونان ومعظم المستوطنات هي ذاتها  التي كانت             

خاريات تختلـف اختالفـاً     في الفترة الهيالدية األولى، إال أن خطط المنازل والف        
كبيراً عن مثيالتها لدى الحضارات السابقة وأتاحت فترة من االزدهار المـستقر            
قيام تطور وانتعاش تدريجي في شبه جزيـرة اليونـان للحـضارة المايـسيينة              

  .اإلغريقية في ظل حضارة كريت المينوية
ديـة  حضارة مينوي  المبكرة في كريت التي تزامن تقريباً الفتـرة الهيال       

شهدت بداية التجارة واالتصال مع الشرق وال       ) م.ق2000-2600(المبكرة نحو   
سيما مع األناضول ومصر، وأن موقع كريت على الطريق بين اليونان والشرق            
جعل منها أول نقطة اتصال لآلراء والمواد الجديـدة وازدهـرت الحـضـارة             

ـ ) م.ق1700-2000(الكريثية في منتصف الفتـرة المينويـة         دما أقيمـت   وعن
 وأنـشئت   Phaeestus  وفيـستوس     Knossosالقصـور الحكـام كنوسـوس      

المستوطنات حولها وكانت هناك اتصاالت تجارية واسعة مـع مـصر وشـبه             
جزيـرة اليونان ومن المحتمل أن تكون بعض أجزاء من اليونان دويالت تابعة            

  .لكريت في هذه الفترة
 في السابع عـشر     Linearaوظهرت أول كتابة معروفة الكتابة الخطية       

م في فترة العصور الثانية التي امتدت من أواخر العصر المينوي األول إلـى              .ق
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ومن ثم تبعتها فترة توسع مدينة ) م.ق400-1700(أواخر العصر المينوي الثاني 
نسمة وتطور كثير 50.000كنوسوس بلغ تعداد سكانها في أوج تطورها إلى نحو         

.   وكورينـا   Malliaاطبة هي فيـستوس وماليـا       من القصور والمدن أشهرها ق    
Cournia     م والفترة التالية، واجة المينوييون القوة      . ومنذ القرن السادس عشر ق

المتطورة لليونان وحضارة مايسيناي وأقيمت االتصاالت بين جزر مثـل ثيـرا            
Thera         م أولى التـأثيرات    . التي تقع بين االثنين، وشهد القرن الخامس عشر ق
  Linearb -ية على كريت وذلك بوصول الكتابة الثانية الكتابة الخطية ب        المايسين

التي وردت من شبه جزيرة اليونان، ويبدو أن هذا التأثير أعقب تـدمير قـصر               
 ومع  Theraم الذي قد يكون سببه حدوث زلزال في ثيرا          .ق1500كنوسس نحو   

  .م. ق1375ذلك فهناك شواهد تدل على مسكن الكنوسس إلى حوالي 

òîäîíb¾a@ñŠb›¨aZ   

حدثت الفترة المزدهرة لحضارة العصر البرونزي فـي شـبه جزيـرة            
ابتداء مـن نحـو     ) 111.11.1تنقسم إلى   (اليونان في الفترة الهيالدية المتأخرة      

 أهم مراكز هذه الحضارة الجديدة      MYCENAEم وكانت مايسيناي    . ق 1580–
توطنة والتأثيرات المينوية وتعد وهي مزيج  من الحضارات الهيالدية القديمة المس

القبور العمودية في مايسيناي أكبر التأثيرات الجديدة وتظهر محتوياتها من القطع           
المعدنية والمجوهرات وجود سكان جدد ذي ثروة ونفـوذ ووصـلت الحـضارة        

م وشيدت األسوار حول .ق1400المايسينية أوجها خالل القرنين اللذين أعقبا عام     
توطنات في هذه الفترة وجهزت بدفاعات مـشيدة علـى طـراز            الكثير من المس  

 غير المنسق وتعد تلك القائمة مايـسيناي وفـي تيرينـز            cyclopeanسيكلوبي  
tiryns             من أفضل ماتم صيانته في هذه الدفاعات وشيدت كذلك القصور كما في 

 وكانت هذه مزخرفة  بلوحات جـصية كمـا   pylosمايسينياي وتيرينز وبيلوس   
لى ذلك النماذج المينوية، وأظهرت التنقيبات أنها تركزت فـي قاعـة            برهنت ع 

التي تمت  ) Bالكتابة الخطية   (العرش وتظهر لقى ألواح طينية عليها كتابة خطية         
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قراءتها أن الحضارة كانت ذات تنظيم محكم وأن اللغة هي شكل من أشكال اللغة              
  .اإلغريقية

دخلت بعـدها المراكـز     وحدثت سلسلة من االنهيارات ال يعرف سببها        
م عنـدما   . ق 1120المايسينية في أفول تدريجي ودمرت مايسياني ذاتها في نحو          

قام شعب يدعى الدوريون باجتياح اليونان وغزوها ومن ثم السكن في بيلوبوينس            
وكريت ومن المحتمل أنهم استعبدوا السكان القدامى إال أن الكثير منهم هربوا إلى 

  .تي استطاعت االحتفاظ باستقاللها  الAthnsمنطقة أثينا 

òîØîýØÛa@ñ�ÐÛa@ÝjÓ@bß@æbãìîÛaZ   

لم يترك الغزاة الجدد أية مخلفات آثاريـة فقد كانوا شعبا مقاتالً إال أنـه              
يبدو أنهم كانوا بال تقليد حضاري كبير لدرجة أن القرون األولى من األلف األول  

في التاريخ اليوناني وكان من     ) لمةالقرون المظ (م في اليونان يطلق عليها اسم       .ق
) الحاليـة (نتيجة االتصال مع الشرق خالل هذه الفترة ظهور األبجدية اإلغريقية           

وظهور صنف من التجار اإلغريق المغامرين الـذين شـكلوا بـوادر حركـة              
التي كانت تواقـة    –االستعمار مناطق جديدة وأرسلت المدن الرئيسة في اليونان         

جموعات من المستعمرين إلى البحر األسود وإيطاليا صقلية          م –لزيادة مساحتها   
م وعثر على اللقى اآلثارية .ق550 إلى   750وإسبانيا وجنوب فرنسا وإفريقيا من      

اإلغريقية من هذه الفترة عندما كانت التجارة ذات أهمية بالغة في كل مكان من               
  .عالم البحر المتوسط

عـصر تطـور سياسـي      وكان عصر ما قبل الكالسيكي في اليونـان         
أما فيما يخص الناحية اآلثارية فإن هذه       . واجتماعي في العديد من دويالت المدن     

التـي  ) معابد(المستعمرات المبكرة لم تخلف إال بقايا قليلة عدا البنايات التذكارية           
م وفي التطورات التي حدثت في الفترات الكالسيكية .تطورت في القرن السابع ق    

ينية والرومانية أقيمت بنايات فوق بيوت هذه الفترة التي تمتاز          المتأخرة والهيلنس 
وتعد دراسة الفن أهم النواحي لفهم الحياة الحضارية لهذه الفترة التـي            . بالبساطة
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تتمثل بالنحت والرسم على الزهريـات والمـصنوعات اليدويـة والبرونزيـات            
 شـبه جزيـرة     واألعمال المعدنية وكان الكثير من التأثيرات تلعب دورها فـي         

اليوناني حتى القرن الخامس الذي يصل فيه اإلنجاز الكالسيكي اليوناني أوجـه            
  مختلفة عن أثينا وأنيكا التـي        Dorianوكانت البيلوبوفيس التي ال تزال دورية       

زاد ارتيادها للبحر من االتصال مع جزر بحر إيجه والشرق وكانت أثينـا هـي           
فارسية ونظمت الـدفاع اإلغريقـي ضـد        التي أحست بازدياد سطوة الممالك ال     

م الذي اشتهر بمعارك مـاراثون      .الغزوات الفارسية في أوائل القرن الخامس ق      
  .وتيرموبيلي

Ö@ßb©a@æ‹ÔÛaNâZ@ @

@ م فترة إنجازات عظيمة في كل مكان من اليونان         . كان القرن الخامس ق   @
 المدينة قـد    ولكن لم تضاهي أية منطقة أخرى أثينا في هذا المجال فقد كانت هذه            

فأعيد بناؤها بدرجـة    ) م.ق480-490(عانت كثيراً في فترة الغزوات الفارسية       
م الذي منه تأتي أشهر النصب وال سيما مجموعة         .كبيرة خالل القرن الخامس ق    

لقد كانت الفترة فترة إبداع في أثينا ليس في اإلنجازات          . المعابد في األكروبوليس  
  .لمجال السياسي واألدبيالبنائية والفنية حسب بل وفي ا

ففي هذه الفترة ظهر تستكلس وبير كلس وكتاب المسرحية اسـنحيلوس           
وسوفوكليز وبوربيدس وأنجبت أثينا في الفترة التالية الكاتيين أرمـستوفا نـزر            
وثيوسيدس مؤرخي الحرب العظيمين على الرغم من األضرار التي لحقت بهـا            

  .نهاية إلى حرب البيلوبونيز المدمرةبسبب التنافس مع سبارطة الذي أدى في ال

Ö@Éia‹Ûa@æ‹ÔÛaNê‡Èi@bßë@âZ@ @

@@  كانت حروب البيلوبونيز بين أثينا وإسبارطة إيذانا بمرحلة الصراع على @
السيادة بين الدول اإلغريقية المتحاربة دائماً في ظـل السلطة الفارسية، ثم كـان        

ط سيطرته على الـدويالت     النصر النهائي للملك المقدوني فيليب الثاني الذي بس       
م وعلى الرغم من الحروب التي دامـت        .اإلغريقية في منتصف القرن الرابع ق     
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بينهما قرابة قرن كامل  فإن الفترة التي شهدت إنجازات رائعة فـي المجـاالت               
السياسية واالجتماعية والفنية وبعد أن تم توحيد المدن اليونانية على الرغم مـن             

ذلك بقيادة المقدونيين بوساطة فيليب أوالً مـن ثـم          الصعوبات التي نجمت عن     
اإلسكندر دخلت المدن اليونانية في مرحلة جديدة مـن التطـور الـذي وصـل               

  .بالحضارة الهيلنسينية اإلغريقية إلى أصقاع بعيدة نتيجة جهود االسكندر

ووجد خلفاء االسكندر أنفسهم مهددين بصورة متزايدة بسلطة روما التي          
م سلسلة من الهزائم بالمقدونيين وحلفـائهم وحاولـت         .ن الثاني ق  ألحقت في القر  

كونفدراليات من الدويالت اليونانية االحتفاظ باستقاللها بعض الوقت إال أنه بعـد            
م أصبحت روما سيدة اليونـان وسـاهمت اليونـان          . ق 146تدمير كورنت في    

ثر مقاطعاتهـا   مساهمة كبيرة في اإلمبراطورية الرومانية باعتبارها واحدة من أك        
ومن جانبها فإن روما كانت راضية بترك اليونان وعدم إقالقها وبهذه           . المسالمة

الطريقة استمرت الحضارة اإلغريقية والهيلنسينية باالزدهار محفـزة الرومـان          
  .لتحقيق بعض من أعظم انتصاراتهم الفنية والحضارية
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